Stanowisko IZ MRPO w sprawie wprowadzania nowych wydatków w projektach
realizowanych w ramach MRPO z dnia 29 lipca 2009r.
Instytucja Zarządzająca MRPO informuje, iż co do zasady nie można wprowadzać
w projektach nowych elementów, które skutkowałyby wprowadzeniem nowych pozycji
w harmonogramie rzeczowo – finansowym.
W uzasadnionych sytuacjach możliwa jest zmiana dotycząca parametrów
technicznych inwestycji, która ma na celu poprawę lub zachowanie rezultatów oraz założeń
projektu – przy zachowaniu wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania projektu na
niezmienionym poziomie. Zmiana ta każdorazowo winna uzyskać akceptację IZ MRPO.
W zakresie dotyczącym kosztów wyposażenia przewidzianego w projekcie,
dopuszczalne jest ich zwiększenie, zarówno przed przeprowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub też jako wynik przeprowadzonego postępowania,
wyłącznie w przypadku wygenerowania oszczędności na innych elementach projektu,
z zastrzeżeniem, iż zwiększenie to nie może przekroczyć 50% w stosunku do pierwotnych
kosztów zawartych we wniosku aplikacyjnym. W przypadku wnioskowania o ww.
zwiększenie Beneficjenci zobowiązani są do przedstawienia uzasadnienia zawierającego
szczegółowe przedstawienie różnic oraz przewidywanych korzyści.
Uzupełnienie stanowiska IZ MRPO z dnia 29 lipca 2009r. dotyczące projektów
realizowanych w ramach Działania 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej
oraz Działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z dnia
26 listopada 2009r.
W zakresie projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 Promocja Małopolski na
arenie międzynarodowej oraz Działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich
sieciach współpracy z uwagi na charakter wydatków ponoszonych przez Beneficjentów
realizujących projekty w ramach niniejszych działań, obejmujących przede wszystkim
wydatki mieszczące się w kategorii „pozostałe koszty”, Departament Funduszy Europejskich
dokonując analizy przedstawionych zmian bada je w oparciu o „Podręcznik kwalifikowania
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013” według kryterium zgodności z założonymi celami
projektu, mając na uwadze osiągnięcie docelowych wartości wskaźników produktu
i rezultatu. Niniejsza analiza przeprowadzana jest w oparciu o wydatki wskazane
w harmonogramie rzeczowo – finansowym (tabeli E.4 wniosku aplikacyjnego), bez
szczegółowej analizy poszczególnych elementów składowych każdej z pozycji.
Uzupełnienie stanowiska IZ MRPO z dnia 29 lipca 2009r. dotyczące oszczędności
poprzetargowych w projektach realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z dnia 18 marca 2010r.
Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę obsługi wdrażania projektów w ramach
MRPO, Instytucja Zarządzająca MRPO dopuszcza możliwości uwolnienia oszczędności
dopiero po zakończeniu wszystkich postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych przez
Beneficjenta w ramach danego projektu, z zastrzeżeniem, iż każdorazowo Beneficjent
poinformuje IZ MRPO o wynikach kolejnych przetargów i uzyska pisemną zgodę IZ MRPO
na zachowanie środków wygenerowanych oszczędności. Powyższa zgoda każdorazowo

poprzedzona będzie przeprowadzoną przez Departament Funduszy Europejskich UMWM
analizą zasadności takiej zmiany w projekcie i wyrażeniem zgody przez Dyrektora FE na
przeznaczenie oszczędności poprzetargowych na zwiększenie wydatków, które mogą
wystąpić w innych pozycjach kosztów.
Podczas weryfikacji zasadności zachowania oszczędności na poczet przyszłych
wydatków pod uwagę brana będzie przede wszystkim wielkość wydatków przewidzianych
w projekcie na realizację zadań objętych planowanymi do przeprowadzenia przetargami
w odniesieniu do planowanego zwiększenia, tak aby środki te mogły być faktycznie
zaabsorbowane.
Zasada ta jest stosowana od dnia opublikowania na stronie internetowej IZ MRPO i dotyczy
wszystkich oszczędności poprzetargowych, w odniesieniu do których nie zapadła jeszcze
decyzja IZ MRPO o ich zwrocie.
Uzupełnienie stanowiska IZ MRPO z dnia 29 lipca 2009r. dotyczące możliwości
włączenia do kosztów kwalifikowanych kosztów zarządzania projektem na etapie jego
realizacji z dnia 18 marca 2010r.
Instytucja Zarządzająca MRPO, uznając konieczność zapewnienia pełnej obsługi
wdrażania projektów oraz biorąc pod uwagę czasochłonność zadań z tym związanych, uznaje
za zasadne poddanie analizie możliwości wprowadzenia do projektu kosztów zarządzania
projektem, które pierwotnie nie były ujęte w projekcie, z zastrzeżeniem wystąpienia
oszczędności oraz spełnienia wszystkich kryteriów wskazanych w Podręcznik kwalifikowania
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uzupełnienie stanowiska IZ MRPO z dnia 29 lipca 2009r. dotyczące możliwości
zagospodarowania oszczędności poprzetargowych, a także finansowania szkód
popowodziowych w projektach realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z dnia 24 czerwca 2010r. (z wyłączeniem
osi II i IX)
W związku ze zmianą w dniu 18.03.2010 stanowiska Instytucji Zarządzającej
dotyczącego zachowania w projektach realizowanych w ramach MRPO oszczędności
poprzetargowych na poczet przyszłych, jeszcze nie ogłoszonych przetargów, IZ MRPO w
dniu 24.06.2010 wprowadziła ujednolicenie ww. zasad dla wszystkich rodzajów kosztów
w ramach projektu, tj. odstąpiła od limitu 50% nałożonego pierwotnie na zwiększanie
kosztów na wyposażenie w ramach projektu. Należy jednak podkreślić,
iż każdorazowo przeniesienie oszczędności pomiędzy pozycjami harmonogramu
poprzedzone będzie analizą zasadności takiej zmiany w projekcie i wyrażeniem zgody przez
Dyrektora FE na przeznaczenie oszczędności poprzetargowych na zwiększenie wydatków,
które mogą wystąpić w innych pozycjach kosztów.
Jednocześnie, z uwagi na dotychczasową praktykę wdrażania projektów nastąpiła
konieczność doprecyzowania wytycznych w zakresie nowych elementów w projekcie.
Ze względu na bardzo odmienny sposób konstruowania przez Beneficjentów
harmonogramów rzeczowo – finansowych w projektach, dla większej przejrzystości a także

dla zagwarantowania równego traktowania beneficjentów IZ MRPO doprecyzowała
dotychczasowe stanowisko w ten sposób, że co do zasady po przyjęciu projektu do
realizacji nie ma możliwości wprowadzania w nim nowych elementów, które nie były
przewidziane we wniosku aplikacyjnym wraz z załącznikami i/lub które skutkowałyby
wprowadzeniem nowych pozycji w harmonogramie rzeczowo – finansowym.
Ponadto IZ MRPO dopuściła, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i po
uprzedniej szczegółowej analizie ich zasadności i kwalifikowalności, wprowadzenie nowych
elementów w projektach, wynikających ze zmian w przepisach i regulacjach prawnych, które
nie były możliwe do przewidzenia na etapie składania wniosku aplikacyjnego, a które na
etapie realizacji projektu stały się niezbędne dla osiągnięcia jego celów oraz wskaźników.
Ostateczna decyzja każdorazowo wydawana będzie przez Zarząd Województwa
Małopolskiego. Należy podkreślić, iż ww. zadania będą mogły być realizowane, po uzyskaniu
zgody IZ MRPO, wyłącznie ze środków oszczędności wygenerowanych w ramach projektu.
Projekty kluczowe:
Z powyższych zasad, ze względu na kluczowe znaczenie ich pełnej realizacji dla
rozwoju Województwa Małopolskiego,
wyłączone są projekty znajdujące się w
Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. W przypadku
projektów kluczowych każdorazowo informacja na temat wnioskowanej przez
Beneficjentów propozycji wprowadzenia nowych elementów do ww. projektów w ramach
wygenerowanych oszczędności, po dokonaniu w Departamencie Funduszy Europejskich
analizy zasadności ich wprowadzenia i zgodności z dokumentami programowymi, w tym z
Podręcznikiem kwalifikowania wydatków, przekazywana będzie pod obrady Zarządu
Województwa Małopolskiego, celem ostatecznego rozstrzygnięcia możliwości
wprowadzenia nowych zadań do projektów finansowanych ze środków MRPO.
Projekty dotknięte skutkami powodzi:
Dodatkowo wprowadzone zostało indywidualne podejście do zgłoszonych przez
wszystkich
Beneficjentów
zmian
wynikających
ze
szkód
popowodziowych/spowodowanych obfitymi opadami w okresie maj – czerwiec 2010, w
tym dotyczących rozszerzenia zakresu projektów lub wprowadzenia nowych elementów,
przy założeniu, że ewentualna zgoda dotyczyć będzie wyłącznie elementów
wprowadzanych w wyniku strat powodziowych, a jednocześnie które pozytywnie
wpływają na osiągnięcie celu i wskaźników projektu.
Ze względu na skalę strat popowodziowych i charakter zadań służących likwidowaniu
ww. szkód, a także dla zapewnienia sprawności obsługi projektów, zmiany wprowadzane w
projekcie celem usunięcia szkód powodziowych lub mające na celu zapobieżenie tego typu
szkodom w przyszłości każdorazowo podlegać będą szczegółowej analizie w
Departamencie Funduszy Europejskich w zakresie ich zasadności i dopuszczalności z
punktu widzenia zasad kwalifikowalności wydatków w ramach MRPO. Ostateczna
decyzja każdorazowo wydawana będzie przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Należy
podkreślić, iż ww. zadania będą mogły być realizowane, po uzyskaniu zgody IZ MRPO,
wyłącznie ze środków wygenerowanych w ramach projektu oszczędności.

Uzupełnienie stanowiska IZ MRPO z dnia 29 lipca 2009r. dotyczące projektów
realizowanych w ramach Działania 1.2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” oraz
działania 7.2 „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii” - z dnia 27 listopada 2012 r.

W ramach działania 1.2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” oraz działania 7.2
„Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”
z uwagi na charakter ponoszonych wydatków, analiza przedstawionych zmian będzie
dokonywana w oparciu o „Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” według
kryterium zgodności z założonymi celami funkcjonalnymi projektu, mając na uwadze
osiągnięcie docelowych wartości wskaźników produktu i rezultatu, z zastrzeżeniem
dopuszczalności zmian we wskaźnikach w przypadkach gdy są one bezpośrednio powiązane
z wprowadzonym rozwiązaniem technologicznym. Tym samym, jeżeli wprowadzona zmiana
służąca realizacji projektu będzie uzasadniona z powodu postępu technologicznego,
wprowadzenia innego systemu wdrożenia projektu, innych rozwiązań technicznych, wydatki
z nimi związane będą uznawane za kwalifikowane. Należy podkreślić, iż ww. zadania będą
mogły być realizowane jako kwalifikowane wyłącznie ze środków oszczędności
wygenerowanych w ramach projektu.

