Uchwała Nr 1211/09
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 28 października 2009 roku
w
sprawie
zmiany
niektórych
uchwał
Zarządu
Województwa
Małopolskiego dotyczących przyjęcia regulaminów konkursów w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1
pkt. 4 oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712), biorąc pod uwagę zapisy zawarte w
Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4
października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 938/07 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia
Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –
2013, zmienionej Uchwałą Nr 204/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca
2008 r. oraz Uchwałą Nr 236/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2008
r. oraz Uchwałą Nr 392/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2008 r. oraz
Uchwałą Nr 753/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. oraz
Uchwałą Nr 779/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. oraz
Uchwałą Nr 871/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2008 r. oraz,
Uchwałą Nr 1088/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2008 r. oraz
Uchwałą Nr 189/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 r. oraz
Uchwałą Nr 313/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2009 r. oraz
Uchwałą Nr 362/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. oraz
Uchwałą Nr 560/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2009 r. oraz
Uchwałą Nr 725/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz
Uchwałą Nr 778/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2009 r. oraz
Uchwałą Nr 831/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2009 r., oraz
Uchwałą Nr 998/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 r. oraz
Uchwałą Nr 1068/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2009 r. oraz
Uchwałą Nr 1209/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2009 r.
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się zmianę do:
1. Uchwały Nr 881/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2008 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 1 Warunki dla rozwoju
społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych,
Schemat A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyŜszego w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013” zmienionej
Uchwałą
Nr
1003/08
Zarządu
Województwa
Małopolskiego
z
dnia
6 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr 1118/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9
grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr 9/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia
2009 roku, Uchwałą Nr 190/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009
roku, Uchwałą Nr 456/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku
oraz Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 roku,
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w ten sposób, Ŝe:
a.

§ 11 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:

„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 21 758 706 euro (słownie euro: dwadzieścia jeden
milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześć 00/100) w przeliczeniu na
złote, przy uwzględnieniu kursu księgowego publikowanego na stronie InforEuro
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z przedostatniego dnia kwotowania środków
w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego
dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. JednakŜe kwota środków
ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu,
obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro określonego w sposób opisany wyŜej i
przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozstrzygnięto konkurs”.
b.

§ 12 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:

1.
Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu.
2.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
3.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO 20072013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
c.






Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu
w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:

„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
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podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
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Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu.
2. Uchwały Nr 434/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 3 Turystyka i przemysł
kulturowy Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat B Inwestycje w obiekty i
infrastrukturę uzdrowiskową w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013” zmienionej Uchwałą Nr 456/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z
dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z
dnia 7 września 2009 roku,
w ten sposób, Ŝe:
a.

§ 12 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:

„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 12 000 064 euro (słownie euro: dwanaście
milionów sześćdziesiąt cztery 00/100) w przeliczeniu na złote, przy uwzględnieniu kursu
księgowego
publikowanego
na
stronie
InforEuro
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z przedostatniego dnia kwotowania środków
w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego
dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. JednakŜe kwota środków
ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu,
obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro określonego w sposób opisany wyŜej i
przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozstrzygnięto konkurs”.

b.
1.

2.

3.

§ 13 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 5, 6 i 7 do niniejszego
Regulaminu.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o
płatność stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających
poniesienie wydatków.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów,
przekazywania środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa
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umowa o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 5, 6 i 7 do
niniejszego Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad
rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w
ramach MRPO 2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
c.







Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu
w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:

„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
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wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
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umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 5, 6 i 7 do niniejszego
Regulaminu.
3. Uchwały Nr 777/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 3 Turystyka i przemysł
kulturowy Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat C Rozwój produktów i
oferty turystycznej regionu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013” zmienionej Uchwałą Nr 1003/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z
dnia 6 listopada 2008 roku Uchwałą Nr 1118/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
9 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr 9/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia
2009 roku, Uchwałą Nr 137/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2009
roku, Uchwałą Nr 190/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 roku,
Uchwałą Nr 456/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz
Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 roku,
w ten sposób, Ŝe:
a.

§ 12 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:

„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 12 001 055 euro (słownie euro: dwanaście
milionów jeden tysiąc pięćdziesiąt pięć 00/100) w przeliczeniu na złote, przy uwzględnieniu
kursu
księgowego
publikowanego
na
stronie
InforEuro
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z przedostatniego dnia kwotowania środków
w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego
dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. JednakŜe kwota środków
ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu,
obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro określonego w sposób opisany wyŜej i
przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozstrzygnięto konkurs”.
b.
1.

2.

3.

§ 13 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO
2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
c.



Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie

„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
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W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
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własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu.
4. Uchwały Nr 83/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 3 Turystyka i przemysł
kulturowy Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat D Inwestycje w poprawę
bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych w
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”
zmienionej Uchwałą Nr 456/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009
roku oraz Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009
roku,
w ten sposób, Ŝe
a. § 12 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 13 000 000 euro (słownie euro: trzynaście
milionów 00/100) w przeliczeniu na złote, przy uwzględnieniu kursu księgowego
publikowanego na stronie InforEuro (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z
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przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków
wspólnotowych. JednakŜe kwota środków ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie
projektów wybranych w ramach konkursu, obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro
określonego w sposób opisany wyŜej i przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym rozstrzygnięto konkurs”.
b. § 13 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
1.

2.

3.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO
2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
c.





Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
 w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:

„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).
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 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
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Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu.
5. Uchwały Nr 778/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 3 Turystyka i przemysł
kulturowy Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego Schemat A Dziedzictwo
kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013” zmienionej Uchwałą Nr 1003/08 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr 1118/08 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr 9/09 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2009 roku, Uchwałą Nr 138/09 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr 190/09 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr 456/09 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku Uchwałą Nr 879/09 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca 2009 roku oraz Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 roku,
w ten sposób, Ŝe:
a. § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 16 195 829 euro (słownie euro: szesnaście
milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 00/100) w
przeliczeniu na złote, przy uwzględnieniu kursu księgowego publikowanego na stronie
InforEuro (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z przedostatniego dnia kwotowania
środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla
którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. JednakŜe kwota
środków ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie projektów wybranych w ramach
konkursu, obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro określonego w sposób opisany
wyŜej i przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozstrzygnięto konkurs”.
b. § 12 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
1.

2.

3.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 7, 8 i 10 do niniejszego
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Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO
2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
c.







Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:

„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
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Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
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umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu.
6. Uchwały Nr 336/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 3 Turystyka i przemysł
kulturowy Działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat A Rozwój infrastruktury kulturalnej w
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”
zmienionej Uchwałą Nr 505 /08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2008
roku,
Uchwałą
Nr
1003/08
Zarządu
Województwa
Małopolskiego
z
dnia
6 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr 9/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8
stycznia 2009 roku, Uchwałą Nr 190/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
26 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr 456/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29
kwietnia 2009 roku Uchwałą Nr 871/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca
2009 roku oraz Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września
2009 roku,
w ten sposób, Ŝe:
a. § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 22 096 546 euro (słownie euro: dwadzieścia dwa
miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści sześć 00/100) w przeliczeniu na
złote, przy uwzględnieniu kursu księgowego publikowanego na stronie InforEuro
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z przedostatniego dnia kwotowania środków
w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego
dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. JednakŜe kwota środków
ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu,
obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro określonego w sposób opisany wyŜej i
przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozstrzygnięto konkurs”.
b. § 12 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
1.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 6 do niniejszego
Regulaminu.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 3, 4 i 6 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO
2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.

2.

3.

c.



Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:

„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
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W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
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własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 6 do niniejszego
Regulaminu.
7. Uchwały Nr 845/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie
przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Infrastruktura dla rozwoju
gospodarczego Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój Stref Aktywności Gospodarczej Schemat B
Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyŜej 20 ha w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”, zmienionej Uchwałą Nr 1000/09
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 roku,
w ten sposób, Ŝe:
a. § 12 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 20 000 000,00 euro (słownie euro: dwadzieścia
milionów 00/100) w przeliczeniu na złote, przy uwzględnieniu kursu księgowego
publikowanego na stronie InforEuro (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z
przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków
wspólnotowych. JednakŜe kwota środków ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie
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projektów wybranych w ramach konkursu, obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro
określonego w sposób opisany wyŜej i przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym rozstrzygnięto konkurs”.
b. § 13 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
1.

2.

3.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 5 do niniejszego
Regulaminu.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO
2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
c.

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
 w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:





„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
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z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
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W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 5 do niniejszego
Regulaminu.

8. Uchwały Nr 638/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 5 Krakowski Obszar
Metropolitalny Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego Schemat A
Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”, zmienionej Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 roku,
w ten sposób, Ŝe:
a. § 12 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 25 003 198 euro (słownie euro: dwadzieścia pięć
milionów trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem 00/100) w przeliczeniu na złote, przy
uwzględnieniu
kursu
księgowego
publikowanego
na
stronie
InforEuro
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z przedostatniego dnia kwotowania środków
w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego
dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. JednakŜe kwota środków
ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu,
obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro określonego w sposób opisany wyŜej i
przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozstrzygnięto konkurs”.
b. § 13 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
1.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 5 do niniejszego
Regulaminu.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO
2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.

2.

3.

c.



Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu
w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:
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„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
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2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 5 do niniejszego
Regulaminu.
9. Uchwały Nr 880/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2008 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 6 Spójność
wewnątrzregionalna Działanie 6.1 Rozwój Miast, Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w
ramach programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013” zmienionej Uchwałą Nr 1003/08 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr 9/09 Zarządu Województwa
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Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2009 roku, Uchwałą Nr 190/09 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr 456/09 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 7 września 2009 roku;
w ten sposób, Ŝe:
a. § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 35 000 000 euro (słownie euro: trzydzieści pięć
milionów 00/100) w przeliczeniu na złote, przy uwzględnieniu kursu księgowego
publikowanego na stronie InforEuro (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z
przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków
wspólnotowych. JednakŜe kwota środków ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie
projektów wybranych w ramach konkursu, obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro
określonego w sposób opisany wyŜej i przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym rozstrzygnięto konkurs”.
b. § 12 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
1.

2.

3.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 5, 6 i 9 do niniejszego
Regulaminu.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 5, 6 i 9 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO
2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
c.

Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
 w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:
„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
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W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
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W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 5, 6 i 9 do niniejszego
Regulaminu.

10. Uchwały Nr 206/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2008 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 6 Spójność
wewnątrzregionalna Działanie 6.1 Rozwój Miast, Schemat B Projekty w zakresie rekreacji i
sportu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”
zmienionej Uchwałą Nr 1003/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2008
roku, Uchwałą Nr 9/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2009 roku,
Uchwałą Nr 190/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 roku,
Uchwałą Nr 456/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku
Uchwałą Nr 873/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca 2009 roku oraz
Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 roku,
w ten sposób, Ŝe:
a. § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 9 648 706 euro (słownie euro: dziewięć milionów
sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześć 00/100) w przeliczeniu na złote, przy
uwzględnieniu
kursu
księgowego
publikowanego
na
stronie
InforEuro
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z przedostatniego dnia kwotowania środków
w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego
dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. JednakŜe kwota środków
ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu,
obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro określonego w sposób opisany wyŜej i
przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozstrzygnięto konkurs”.
b. § 12 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
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1.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu.
2.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
3.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO 20072013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
c.

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
 w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:





„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
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kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
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W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu.

11. Uchwały Nr 195/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 roku w
sprawie przyjęcia "Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 6 Spójność
wewnątrzregionalna Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura
społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013” zmienionej Uchwałą Nr 456/09 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr 759/09 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 roku oraz Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 7 września 2009 roku;
w ten sposób, Ŝe:
a. § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 27 460 890 euro (słownie euro: dwadzieścia
siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w przeliczeniu na
złote, przy uwzględnieniu kursu księgowego publikowanego na stronie InforEuro
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z przedostatniego dnia kwotowania środków
w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego
dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. JednakŜe kwota środków
ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu,
obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro określonego w sposób opisany wyŜej i
przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozstrzygnięto konkurs”.
b. § 12 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
1.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu.
2.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
3.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO 20072013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
c.



Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:

„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
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Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
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funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 7, 8 i 10 do niniejszego
Regulaminu.
12. Uchwały Nr 507/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2008 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 6 Spójność
wewnątrzregionalna Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i
zdrowotnego, Schemat A Ochrona zdrowia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013” zmienionej Uchwałą, Nr 1003/08 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2008 roku,, Uchwałą Nr 190/09 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr 456/09 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 7 września 2009 roku,
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w ten sposób, Ŝe:
a. § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 22 001 198 euro (słownie euro: dwadzieścia dwa
miliony tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem 00/100)w przeliczeniu na złote, przy uwzględnieniu
kursu
księgowego
publikowanego
na
stronie
InforEuro
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z przedostatniego dnia kwotowania środków
w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego
dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. JednakŜe kwota środków
ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu,
obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro określonego w sposób opisany wyŜej i
przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozstrzygnięto konkurs”.
b. § 12 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
1.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 6 do niniejszego
Regulaminu.
2.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
3.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 3, 4 i 6 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO
2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
c.

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
 w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:



„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
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przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
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W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 6 do niniejszego
Regulaminu.
13. Uchwała Nr 637/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony
środowiska Działanie 7.3 Gospodarka odpadami, w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”, zmienionej Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 roku,
w ten sposób, Ŝe:
a. § 12 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 10 000 000 euro (słownie euro: dziesięć milionów
00/100) w przeliczeniu na złote, przy uwzględnieniu kursu księgowego publikowanego na
stronie InforEuro (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z przedostatniego dnia
kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. JednakŜe
kwota środków ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie projektów wybranych w ramach
konkursu, obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro określonego w sposób opisany
wyŜej i przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozstrzygnięto konkurs”.
b. § 13 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
1.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 5 do niniejszego
Regulaminu.
2.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
3.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
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poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO
2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
c.

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
 w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:





„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
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jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.

 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
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umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 5 do niniejszego
Regulaminu.
14. Uchwały Nr 508/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2008 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 8 Współpraca
międzyregionalna Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013” zmienionej
Uchwałą
Nr
1003/08
Zarządu
Województwa
Małopolskiego
z
dnia
6 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr 9/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8
stycznia 2009 roku, Uchwałą Nr 190/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26
lutego 2009 roku, Uchwałą Nr 456/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29
kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7
września 2009 roku,
w ten sposób, Ŝe:
a. § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 784 348,00 euro (słownie euro: siedemset
osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem 00/100) w przeliczeniu na złote, przy
uwzględnieniu
kursu
księgowego
publikowanego
na
stronie
InforEuro
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z przedostatniego dnia kwotowania środków
w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego
dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. JednakŜe kwota środków
ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu,
obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro określonego w sposób opisany wyŜej i
przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozstrzygnięto konkurs”.
b. § 12 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
1.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 6 do niniejszego
Regulaminu.
2.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
3.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 3, 4 i 6 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO
2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
c.

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
 w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:
„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
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Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
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budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 6 do niniejszego
Regulaminu.
15. Uchwały nr 196/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 w sprawie
przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna
Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, zmienionej Uchwałą nr 921/09
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2009 oraz Uchwałą nr 1076/09 z dnia
22 września 2009.
w ten sposób, Ŝe:
a. § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na
dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 1 465 869 euro (słownie euro: jeden milion
czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć 00/100) w przeliczeniu
na złote, przy uwzględnieniu kursu księgowego publikowanego na stronie InforEuro
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), z przedostatniego dnia kwotowania środków
w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego
dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. JednakŜe kwota środków
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ostatecznie przeznaczona na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu,
obliczana będzie przy uwzględnieniu kursu euro określonego w sposób opisany wyŜej i
przypadającego na przed ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
rozstrzygnięto konkurs”.
b. § 12 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
1.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we
wzorach umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 6 do
niniejszego Regulaminu.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 3, 4 i 6 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO
2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.

2.

3.







c. Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:

„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
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wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.
Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
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W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 6 do niniejszego
Regulaminu.
d. Załącznik nr 3 (wzór umowy o dofinansowanie projektu w przypadku płatności
zaliczkowej) do Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do
niniejszej Uchwały;
e. Załącznik nr 4 (wzór umowy o dofinansowanie projektu w przypadku refundacji)
do Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej
Uchwały;
f.

Dodaje się załącznik nr 6 (wzór umowy o dofinansowanie projektu dla
państwowych jednostek budŜetowych) do Regulaminu konkursu w brzmieniu
określonym w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały

16. Uchwały Nr 627/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2008 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie
Indywidualnych projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013” zmienionej Uchwałą Nr 781/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z
dnia 26 sierpnia 2008 roku, Uchwałą Nr 1090/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
27 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr 1168/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16
grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr 190/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego
2009 roku, Uchwałą Nr 435/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2009
roku, Uchwałą Nr 456/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku
oraz Uchwałą Nr 1000/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 roku;
w ten sposób, Ŝe:
a. § 13 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
1.

2.

3.

Środki na realizację projektu przekazywane są w formie pomocy bezzwrotnej
w postaci zaliczki lub refundacji na zasadach określonych w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 5 do niniejszego
Regulaminu.
Z poniesionych wydatków Beneficjent rozlicza się na podstawie wniosków o płatność
stanowiących zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
wydatków.
Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania
środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, określa umowa
o dofinansowanie projektu, której wzory stanowią Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego
Regulaminu oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i
poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO
2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej.
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b. Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 do regulaminu konkursu:
 w punkcie E.7 Źródła finansowania projektu otrzymuje brzmienie:





„NaleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty
kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.
Suma kosztów kwalifikowanych w tabeli E.7 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna
z sumą kosztów kwalifikowanych w tabeli E.4. Suma kosztów niekwalifikowanych musi być
zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych w tabeli E.4.
Dotacja rozwojowa - w wierszu tym naleŜy wskazać udział dotacji rozwojowej w ramach
MRPO w podziale na lata (harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie).
Wkład ze środków dotacji rozwojowej na poziomie projektu jest odnoszony do sumy
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zapisami punktu E.4 formularza wniosku
(w przypadku kosztów niekwalifikowanych pole „Dotacja rozwojowa” jest nieaktywne).
W kaŜdym roku realizacji projektu procent dofinansowania projektu ze środków dotacji
rozwojowej musi być jednakowy.
Określając poziom dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej naleŜy stosować się do
zapisów Uszczegółowienia MRPO dla danego Działania, gdzie został określony maksymalny
dopuszczalny poziom wsparcia dla poszczególnych typów projektów w pkt. 29 oraz minimalny
wymagany wkład własny Beneficjenta dla danego Działania w pkt. 25.
Poziom dofinansowania projektów ze środków dotacji rozwojowej w danym konkursie moŜe
zostać zmniejszony przez Instytucję Zarządzającą. Stosowna informacja jest w takim
przypadku zawarta w ogłoszeniu o naborze i powinna konsekwentnie zostać uwzględniona
w punkcie E.7.
Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej jest
uregulowany odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów generujących na etapie eksploatacji dochody poziom dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec zmniejszeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach tabeli E.7. Nie dotyczy to projektów, które:
nie generują przychodów
przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
podlegają zasadom pomocy publicznej
Szczegółowe zasady obliczania właściwego poziomu dofinansowania ze środków dotacji
rozwojowej prezentuje podrozdział 11.3.2.2 Projekty generujące dochód netto dokumentu
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO).

 Uwaga
W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zarówno
zakładany przez Beneficjenta katalog kosztów kwalifikowanych jak i wnioskowany
wkład finansowy ze środków dotacji rozwojowej moŜe ulec pomniejszeniu, zgodnie
z odpowiednimi zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego (lista
aktów prawnych wymieniona na początku instrukcji).
Wkład własny – w punkcie 25 opisu poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO
wskazano minimalny wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację
projektu. Z zasady wkład ten moŜe pochodzić bądź ze środków własnych Beneficjenta
kredytów komercyjnych, preferencyjnych poŜyczek pod warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać
umorzeniu lub teŜ innych środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasadny są projekty
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – patrz
ramka poniŜej.

Uwaga:
1. W punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań MRPO wskazano minimalny
wkład własny Beneficjenta, który musi on zabezpieczyć na realizację projektu. W
przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek
wkład własny w wysokości określonej w punkcie 25 w opisie poszczególnych
Działań MRPO z zasady musi zostać zabezpieczony ze środków własnych
jednostki bądź teŜ z kredytów komercyjnych lub preferencyjnych poŜyczek pod
warunkiem, Ŝe nie będą one podlegać umorzeniu.
Równocześnie dopuszcza się uzupełniane wkładu własnego jednostki samorządu
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terytorialnego ze środków budŜetowych innych jednostek samorządu terytorialnego i
jednostek podległych (partnerstwo lub współfinansowanie w realizacji projektu), ze
środków spółek komunalnych (udział większościowy jst) i funduszy celowych
będących w gestii samorządów.
2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im
podległych, zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007-2013, środki
uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa,
funduszy celowych lub innych krajowych funduszy publicznych pomniejszają
wysokość dotacji rozwojowej. Oznacza to, iŜ jeśli Beneficjent - jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe – uzyska współfinansowanie z
innych środków publicznych (np. dotacja z WFOŚ, promesa Ministra Kultury na
współfinansowanie projektu, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, etc.) to wsparcie
to pomniejsza procentowy i kwotowy udział środków dotacji rozwojowej na
realizację projektu, nie zmniejszając obowiązku zapewnienia wkładu ze środków
własnych w wysokości wskazanej w punkcie 25 w opisie poszczególnych Działań
MRPO. Związane jest to z zakazem zastępowania środków pochodzących z części
budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków
publicznych środkami z funduszy strukturalnych.
PowyŜsze zastrzeŜenie nie dotyczy innych, poza w/w kategorii Beneficjentów oraz
projektów objętych zasadami pomocy publicznej, a takŜe uzupełniania wkładu
własnego na zasadach wskazanych w punkcie 1.

Kwota w wierszu Wkład własny zostanie wygenerowana automatycznie po wypełnieniu
odpowiednich wierszy określających precyzyjne źródła finansowania wkładu własnego –
np. budŜet gminy czy teŜ inne krajowe fundusze publiczne. W wierszach poniŜej wiersza
Wkład własny naleŜy dokonać rozbicia źródeł finansowania projektu w poszczególnych latach.
W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budŜetowych j.s.t naleŜy
wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz BudŜet województwa lub/i BudŜet
powiatu lub/i BudŜet gminy w zaleŜności od pochodzenia środków.
W przypadku, jeśli projekt będzie współfinansowany ze środków budŜetu państwa naleŜy
wypełnić wiersz Dysponenci części budŜetowej wskazując nazwę dysponenta np. Minister
Kultury w przypadku promesy Ministra Kultury. JeŜeli Beneficjent otrzymuje środki na
realizację projektu od kilku dysponentów, naleŜy wymienić kaŜdego z nich.
PoŜyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Beneficjenta,
z wyjątkiem poŜyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych, które mogą podlegać
częściowemu umorzeniu.
Poprzez Inne krajowe fundusze publiczne naleŜy rozumieć między innymi: fundusze
celowe, środki specjalne, środki szkół wyŜszych, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej itp.
W przypadku wypełniania pozycji Środki prywatne lub Międzynarodowe instytucje
finansowe naleŜy postępować w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Pozycja Środki
prywatne dotyczy środków finansowego wkładu własnego wnoszonego przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyŜsze, przedsiębiorców, etc.
W kolumnie „Koszty niekwalifikowane” naleŜy podać kwotę wkładu własnego w odniesieniu do
kosztów niekwalifikowanych projektu w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania.
Kwoty w punkcie E.7 naleŜy określić w zaokrągleniu do pełnych złotówek - system
informatyczny obsługi wniosków wyznaczy procentowy udział kwoty w poszczególnych
wierszach w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
 W punkcie E.8 Zaliczkowanie projektu otrzymuje brzmienie
„W polu tym naleŜy wstępnie zadeklarować czy Beneficjent planuje skorzystać z narzędzia
finansowania w postaci zaliczkowania projektów. Szczegółowe zasady finansowania
projektów w oparciu o zaliczkę lub refundację opisane zostały w UMRPO oraz we wzorach
umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik 3, 4 i 5 do niniejszego
Regulaminu.

§2
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Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 25 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712) Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną
za prawidłową realizację Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007
- 2013 jest Zarząd Województwa Małopolskiego.
W dniu 28 sierpnia 2009 r. zawarto aneks nr 1 do Kontraktu Wojewódzkiego dla
Województwa Małopolskiego. Zapisy ww. aneksu – art. 5 ust 2 - wskazują na zobowiązanie
Ministra do przekazania na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego środków
z budŜetu państwa przeznaczonych na realizację projektów objętych pomocą publiczną,
realizację instrumentów inŜynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę
JESSICA oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą.
W związku ze zmianą zapisów Kontraktu Wojewódzkiego, Instytucja Zarządzająca podjęła
decyzję o zmianie kwalifikacji środków wnoszonych w formie finansowego wkładu własnego
do projektów przez jednostki spoza sektora finansów publicznych, w związku z moŜliwością
zapewnienia dodatkowego współfinansowania tych projektów ze środków budŜetu państwa.
Dotychczas stosowana interpretacja kwalifikacji środków jednostek spoza sektora finansów
publicznych opierała się na załoŜeniu, iŜ środki te powinny być traktowane jako środki
pokrewne środkom publicznym, tzw. Inne krajowe fundusze publiczne, w przypadku
projektów, których realizacja słuŜy dobru publicznemu. Interpretacja ta słuŜyła zapewnieniu
środków krajowego wkładu publicznego do kaŜdego realizowanego w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projektu, w związku
z wcześniejszym brakiem moŜliwości dokooptowania środków z budŜetu państwa do tych
projektów, jak równieŜ do projektów objętych zasadami pomocy publicznej.
W odniesieniu do zmiany zapisów Kontraktu Wojewódzkiego, niniejsza zmiana regulaminów
dotyczy zmiany interpretacji w zakresie kwalifikacji środków wnoszonych w formie
finansowego wkładu własnego do projektów przez jednostki spoza sektora finansów
publicznych, gdzie środki te są traktowane kaŜdorazowo jako środki prywatne.
W związku z podjęciem Uchwały Nr 1075/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z
dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/09 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji
Działań dla MRPO na rok 2009 oraz zmiany Uchwały nr 176/08 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 6 marca 2008r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji
Działań dla osi 1-8 na rok 2008 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm. dokonano korekty zapisów regulaminu
konkursu dla Osi Priorytetowej 6 Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.2 Rozwój
obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, przyjętego
Uchwałą Nr 195/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 roku,
z późn. zm. w zakresie kwoty środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, wskazując kwotę spójną
z zapisami uchwały nr 1075/09, tj. kwotę 27 460 890 euro. W poszczególnych konkursach
dokonano równieŜ drobnych korekt w zakresie zaokrąglenia do pełnych wartości kwoty
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonej na
dofinansowanie w ramach poszczególnych konkursów (rezygnacja z wskazywania alokacji
z wyszczególnieniem dwóch miejsc po przecinku) w celu ujednolicenia zapisów
poszczególnych regulaminów z zapisami Uchwały Nr 1075/09 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 22 września 2009 r.
Dodatkowo zmian dokonano w zapisach dwóch Regulaminów w ramach I-go oraz IIgo konkursu dla Osi Priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna Działanie 8.1 Promocja
Małopolski na arenie międzynarodowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętych Uchwałą Nr 508/08 z poźn zm., dla I-go
konkursu oraz Uchwałą 196/09 z późn zm., dla II-go konkursu. W ramach I-go konkursu
zmniejszona została kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do
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wysokości zakontraktowanych środków (niewielkie zainteresowanie konkursem). Natomiast
zmiany w zakresie kwoty w II- gim konkursie wynikają z:
- przesunięcia niewyczerpanych środków w ramach I-go konkursu,
- zwiększenia decyzją ZWM puli środków na II-gi konkurs (Zarząd Województwa dokonując
oceny strategicznej w ramach II-go konkursu zwrócił uwagę na wysoki stopień
przygotowania
projektów
oraz
niewystarczającą
alokację
środków
w ramach
przedmiotowego konkursu. Podjęto decyzję o zwiększeniu dostępnych środków o kwotę
473 465,25 €, z puli środków przewidzianych na współfinansowanie kolejnego III-go naboru
w ramach schematu 8.1, co pozwoliło na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach IIgo konkursu).
Ponadto w Regulaminie konkursu dla Osi Priorytetowej 8 Współpraca
międzyregionalna Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, przyjętego
uchwałą nr 196/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009, z późn. zm.
zmieniono wzory umów o dofinansowanie projektów oraz dodano wzór umowy dla
podmiotów będących państwowymi jednostkami budŜetowymi.
W wyniku przyjęcia i ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 14 lipca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych
z realizacją programów operacyjnych nastąpiła konieczność dostosowania zapisów wzorów
umów o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z nowym stanem prawnym. Zmianie uległy m.in.
kwestie związane z wnoszeniem zabezpieczenia naleŜytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy o dofinansowanie.
We wzorach umów dot. płatności zaliczkowej oraz płatności w formie refundacji
wprowadzono następujące zmiany:
a)
PodwyŜszona została z 4 mln. do 10 mln. wartość zaliczki, do której zabezpieczenia
wystarczy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
b)
Zmianie uległa podstawa obliczania wartości wnoszonego zabezpieczenia. Obecnie
formę zabezpieczenia ustala się w oparciu o wartość dofinansowania
przekazywanego w formie zaliczki.
c)
Zmianie uległa równieŜ minimalna wysokość zabezpieczenia i wynosi obecnie co
najmniej równowartość najwyŜszej transzy zaliczki wynikającej z umowy o
dofinansowanie.
d)
W katalogu form zabezpieczeń uzupełniono zastaw/hipotekę o cesję praw
z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu/hipoteki.
e)
Ponadto podmioty realizujące usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie
gospodarczym uzyskały moŜliwość ustanawiania zabezpieczenia w formie weksla in
blanco wraz z deklaracją wekslową, niezaleŜnie od wartości dofinansowania w formie
zaliczki.
Poza powyŜszym, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 14 lipca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych
z realizacją programów operacyjnych do wzoru umowy dot. płatności zaliczkowej
wprowadzone zostały m.in. zapisy, zgodnie z którymi moŜliwe jest dokonywanie na rzecz
Beneficjentów wypłat kolejnych transz zaliczek bez konieczności rozliczenia poprzednio
otrzymanej transzy w formie zaliczki oraz wydatkowanie przez niektórych Beneficjentów
środków z zaliczki bez zachowania montaŜu wynikającego z umowy dotacji.
W Wytycznych dot. kontroli stanowiących załącznik nr 3 do wszystkich wzorów umów,
wprowadzono zmiany polegające na moŜliwości przeprowadzenia kontroli planowej podczas
realizacji projektu.
We wzorach umów dokonano równieŜ drobnych korekt technicznych i redakcyjnych.
W związku z powyŜszymi zmianami konieczne stało się ujednolicenie wzorów umów
o dofinansowanie projektów dla ogłoszonych konkursów w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym równieŜ dla konkursów, w wyniku których
Beneficjenci zostali juŜ wyłonieni jednakŜe nie podpisano z nimi umów
o dofinansowanie projektu. A zatem niezbędne stało się wprowadzenie zmian
do regulaminu ww. konkursu.
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Wprowadzenie wzorów umów określonych w Załączniku nr 1 (Wzór umowy
w przypadku płatności zaliczkowej), Załączniku nr 2 (Wzór umowy w przypadku refundacji)
oraz Załączniku nr 3 (wzór umowy o dofinansowanie projektu dla państwowych jednostek
budŜetowych) do niniejszej Uchwały dla ogłoszonych konkursów w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym równieŜ dla konkursu, w wyniku którego
Beneficjenci zostali juŜ wyłonieni jednakŜe nie podpisano z nimi umów
o dofinansowanie projektu, nie narusza Art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.,
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712), gdyŜ nie
powoduje pogorszenia warunków realizacji projektu oraz nakładania na Beneficjentów
dodatkowych obowiązków. Jednocześnie wzór umowy o dofinansowanie projektu nie jest
dokumentem wykluczonym ustawowo, w odniesieniu do którego Instytucja Zarządzająca nie
moŜe dokonywać zmian.
Dodatkowo w wyniku zmian w zakresie płatności zaliczkowych w wprowadzonych
niniejsza uchwałą oraz uchwałą Nr 1000/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7
września 2009 roku, dokonano ujednolicenia zapisów wszystkich regulaminów konkursów
oraz załączników do tych regulaminów w postaci instrukcji wypełniania wniosku, w zakresie
szczegółowych zasad przyznawania zaliczek w ramach MRPO na lata 2007-2013.
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