U C H W A Ł A Nr 1456/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego |
z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ”
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590, z późn. zm.) oraz art. 26 ust.1 pkt. 6
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), przy uwzględnieniu zapisów Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego przyjętego przez Komisję Europejską w dniu
4 września 2007 r. decyzją CCI2007PL161PO010 oraz Uchwałą Zarządu
Województwa Małopolskiego nr 780/07 z dnia 4 października 2007 r.,
Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 przyjętego Uchwałą Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm. oraz
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2010 r. pn. „Krajowe
wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013”, Zarząd Województwa
Małopolskiego uchwala co następuje:
§1
Zmienia się Uchwałę nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków
objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013”, zmienioną Uchwałami Zarządu Województwa
Małopolskiego: Nr 393/08 z dnia 15 maja 2008, Nr 312/09 z dnia 31 marca 2009 r.,
Nr 726/09 z dnia 25 czerwca 2009 r., Nr 1072/09 z dnia 22 września 2009 r.,
Nr 1389/09 z dnia 8 grudnia 2009 r., Nr 245/10 z dnia 11 marca 2010 r., Nr 876/10
z dnia 26 lipca 2010r., Nr 1062/10 z dnia 14 września 2010 r., w ten sposób, że
Załącznik do ww. Uchwały w ramach:

1. Części II Warunki uznania za wydatki kwalifikowane poszczególnych rodzajów
wydatków dla osi priorytetowych I-VIII MRPO w Podpunkcie 24.2 słowa: „Beneficjent
zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie oświadczenie, w którym
zadeklaruje, czy w części wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu będzie
miał możliwość odzyskania podatku VAT. Jeżeli istnieje możliwość odzyskania choć
niewielkiej części podatku VAT w ramach wydatków kwalifikowanych realizowanego

projektu, to beneficjent nie może zaliczyć podatku VAT do katalogu wydatków
kwalifikowanych. Beneficjent, który uzna VAT za kwalifikowany ma obowiązek
przedstawienia w oświadczeniu szczegółowego uzasadnienia zawierającego
podstawę prawną wskazująca na brak możliwości odzyskania VAT-u, zarówno na
dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie.”
zastępuje się słowami:
Beneficjent zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie oświadczenie,
w którym zadeklaruje, czy w części wydatków kwalifikowanych realizowanego
projektu będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT. Jeśli podatek VAT
zapłacony w związku z dokonaniem wydatku kwalifikowalnego może być
częściowo odzyskany, to kwalifikowana jest ta część podatku VAT, która
prawnie nie może zostać odzyskana. Istnieje możliwość uznania części
podatku VAT za kwalifikowalny, jeżeli Wnioskodawca prowadzi, poza
działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT, również działalność
zwolnioną z podatku VAT. Oznacza to, że do każdego wydatku Wnioskodawca
powinien podejść indywidualnie, aby określić czy jego poniesienie związane
jest z działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT (podatek VAT
niekwalifikowalny), z działalnością zwolnioną z podatku (podatek VAT
kwalifikowalny), związane jednocześnie z działalnością gospodarczą
opodatkowaną podatkiem VAT i działalnością zwolnioną z podatku VAT. W tym
ostatnim przypadku podatek jest kwalifikowalny według proporcji wskazanej
przez Wnioskodawcę w Oświadczeniu, w którym podaje, jaką cześć podatku
był w stanie odzyskać, a jakiej nie, w roku poprzedzającym rok złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może przedstawić również
informację na ten temat wydaną przez organ podatkowy, jeśli nie jest w stanie
samodzielnie wyliczyć proporcji.
2. Części II Warunki uznania za wydatki kwalifikowane poszczególnych rodzajów
wydatków dla osi priorytetowych I-VIII MRPO w Podpunkcie 24 wydatki
niekwalifikowane otrzymują brzmienie:
-

podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj.
ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

-

podatek VAT, który może zostać odzyskany w części, w oparciu o
przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług, w ramach wydatków kwalifikowanych

-

podatek VAT w przypadku zaniechania odzyskania podatku VAT pomimo
takich możliwości prawnych.

3. Części II. Warunki uznania za wydatki kwalifikowane poszczególnych rodzajów
wydatków, Podpunkt 27.1 otrzymuje brzmienie:

Wydatek na wynagrodzenie pracownika zaangażowanego do bezpośredniej
realizacji projektu stanowi kategorię wydatków kwalifikowanych wyłącznie
w następujących typach projektów:
- projekty z zakresu digitalizacji w ramach Działania 1.2,
- projekty na dokapitalizowanie funduszy zwrotnych w ramach Działania 2.1D,
- projekty badawcze w ramach Działania 2.2 Schemat A,
- projekty z zakresu budowy zintegrowanego systemu informacji turystycznej,
- w tym informacji kulturalnej w ramach Działania 3.1 Schemat A,
- projekty z zakresu konserwacji i zabezpieczenia zbiorów zabytków ruchomych
oraz zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów w ramach Działania 3.2
Schemat A,
- projekty międzynarodowe w ramach Działania 8.1 Promocja Małopolskie na
arenie międzynarodowej,
- projekty z zakresu europejskich sieci współpracy w ramach Działania 8.2
Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.
- projekty z zakresu organizacji imprez kulturalnych o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym w ramach Działania 3.3 B
4. Części III Rodzaje wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach/
schematach dla osi priorytetowych I-VIII MRPO Działanie 1.2 w kolumnie wydatki
kwalifikowane dodaje się słowa w brzmieniu:
- wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być kwalifikowalne
jedynie w wypadku, gdy środek transportu jest samochodem specjalnym (nr
743 według Klasyfikacji Środków Trwałych) oraz jest niezbędnym elementem
projektu i Beneficjent zobowiąże się wykorzystywać go jedynie do celu
określonego w projekcie i przedstawi wiarygodną metodę weryfikacji jego
wykorzystania.
5. Części III Rodzaje wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach/
schematach dla osi priorytetowych I-VIII MRPO Działanie 2.2 A w kolumnie wydatki
kwalifikowane otrzymuje brzmienie:
- wydatek na wynagrodzenie personelu projektu zaangażowanego do
bezpośredniej realizacji projektu badawczego - poniesiony przez Beneficjenta, dla
którego podstawową działalnością nie jest działalność gospodarcza.
(Dodatkowe warunki uznania wydatku za kwalifikowany określają zapisy punktu
27 niniejszego Podręcznika);
a)
b)
c)
d)
e)

koszty bieżącej działalności bezpośrednio związanej z realizacją badań,
w szczególności wynikające z:
umowy najmu;
zakupu usług: komunikacyjnych, komunalnych, grzewczych, dostawy
i przesyłu energii elektrycznej,
innych kosztów eksploatacji pomieszczeń;
zakupu materiałów i środków eksploatacyjnych;
odpłatnego korzystania z maszyn i urządzeń, aparatury, wyposażenia
technicznego dla prac biurowych, wykorzystywanych w celu realizacji
projektu.

Koszty bieżącej działalności, o której mowa powyżej (z wyjątkiem najmu
pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie prac badawczych, odpłatnego
korzystania z maszyn i urządzeń oraz aparatury badawczej wykorzystywanych
w celu realizacji projektu badawczego) ograniczone są limitem do 10%
całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
- Wydatki związane z realizacją badań wykonywanych przez organizacje
badawcze na zlecenie przedsiębiorstw, na podstawie stosownej umowy;
- Koszt zakupu usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie dla potrzeb
realizacji badań, nabytych ze źródeł zewnętrznych po cenach rynkowych, na
podstawie stosownej umowy zawartej z organizacją badawczą lub
pracownikiem organizacji badawczej, do wysokości 30% całkowitych wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
6. Części III Rodzaje wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach/
schematach dla osi priorytetowych I-VIII MRPO Działanie 2.2 A w kolumnie wydatki
niekwalifikowane otrzymuje brzmienie:
a) Wydatki związane z przygotowaniem projektu uwzględnione w części II A
niniejszego Podręcznika.
b) Wydatki związane z realizacją projektu uwzględnione w części II B
niniejszego Podręcznika dotyczące:
- nabycia nieruchomości,
- robót budowlanych,
- zakupu środków transportu,
- leasingu środków transportu,
- instrumentów finansowych,
- wydatków na mieszkalnictwo.
c) Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą uwzględnione
w części II C niniejszego Podręcznika dotyczące:
- kosztów osobowych pracownika zarządzającego projektem,
- zarządzania projektem,
- kosztów osobowych innych niż wynagrodzenie personelu projektu,
- ekspertyz/audytu,
- nadzoru i zastępstwa inwestycyjnego,
- koszty napraw i bieżących remontów najmowanych/ dzierżawionych
urządzeń i aparatury oraz pomieszczeń/powierzchni.
7. Części III Rodzaje wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach/
schematach
dla
osi
priorytetowych
I-VIII
MRPO
Działanie
3.3
B w kolumnie wydatki niekwalifikowane usuwa się zapis w brzmieniu:
-

wydatki „wewnętrzne” beneficjenta związane z wynagrodzeniem
pracowników zatrudnionych w danej instytucji i zaangażowanych
w realizację projektu. Powyższe nie dotyczy kosztów zarządzania
projektem.

8. Części III Rodzaje wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach/
schematach
dla
osi
priorytetowych
I-VIII
MRPO
Działanie
3.3
B w kolumnie wydatki kwalifikowane dodaje się zapis w brzmieniu:
-

wydatki „wewnętrzne” beneficjenta związane z wynagrodzeniem
pracowników zatrudnionych w danej instytucji i zaangażowanych
w realizację projektu
§2

Wprowadza się załącznik nr 1: „Zasady kwalifikowania podatku VAT dla projektów
realizowanych w ramach MRPO” w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 4 września 2007 r. Komisja Europejska podjęła decyzję zatwierdzającą
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO),
finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego
celem „konwergencja”, stanowiący instrument służący realizacji polityki rozwoju
Województwa Małopolskiego.
Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) jednym z zadań
Instytucji Zarządzającej jest określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków
objętych dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego. Zarząd Województwa
Małopolskiego Uchwałą Nr 1000/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. przyjął Podręcznik
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zmieniony Uchwałami
Zarządu Województwa Małopolskiego: Nr 393/08 z dnia 15 maja 2008 r. oraz Nr
312/09 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 726/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz Nr
1072/09 z dnia 22 września 2009 r., Nr 1389/09 z dnia 8 grudnia 2009 r., Nr 245/10
z dnia 11 marca 2010 r., Nr 876/10 z dnia 26 lipca 2010 r., Nr 1062/10 z dnia 14
września 2010 r.
Niniejsza zmiana treści Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013 ma na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących wydatków
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach Działania 2.2 A, wynikających ze
zmiany rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań
i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych. W związku ze specyfiką
projektów realizowanych w ramach działania 3.3 B, w których beneficjentami są
instytucje posiadające kadrę doświadczoną w organizowaniu imprez wprowadza się
możliwość kwalifikowania kosztów osobowych pracowników zaangażowanych do
bezpośredniej realizacji projektu. Ponadto na podstawie wniosków kierowanych
przez Beneficjentów zidentyfikowana została potrzeba uznania wydatku na zakup
samochodu specjalnego w ramach działania 1.2. W wyniku przeprowadzonych
konsultacji z udziałem Instytucji Organizujących Konkursy potwierdzona została
zasadność zmiany zapisów dotyczących kwalifikowania podatku VAT.
W związku z powyższym koniecznie staje się wprowadzenie powyższych
zmian do Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem
w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
.

