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Rejestr zmian regulaminu konkursu - RPZP.02.13.00-IZ.00-32-K01/17 

 Lp. Dokument, w 
którym 
wprowadzane 
są zmiany 

Rozdział / 
Podrozdział / Punkt 
/Strona 

Dotychczasowa wersja Aktualna wersja Uzasadnienie zmian Data 
wprowadzenia 
zmiany 

 1. Regulamin 
konkursu 

Podrozdz. 1.4 Kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów oraz 
maksymalny 
dopuszczalny poziom 
dofinansowania. 

Był zapis: 
3.W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie 
projektów ze środków budżetu państwa przeznaczonych na 

współfinansowanie RPO WZ
1
 w wysokości 

nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 

 

Zmiana: 
 

3.W ramach naboru możliwe jest również 
dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa 

przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ
2
 w 

wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu (w przypadku zgody ministra 
właściwego do spraw rozwoju powyższa wartość może 
zostać zwiększona). 

Możliwość ubiegania się 
o zwiększenie  środków 
budżetu państwa 

12.12.2019r. 

 2. Regulamin 
konkursu 

Podrozdz. 6.2 
Kwalifikowalność 
wydatków 
 

Był zapis: 
Pkt 4 e) 
Koszty pośrednie, stanowiące nie więcej niż 10  % 
bezpośrednich  wydatków  kwalifikowanych – rozliczane 
stawką ryczałtową - do których należą m.in. wynagrodzenie 
koordynatora/kierownika projektu oraz innego personelu 
zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego 
rozliczanie, opłaty czynszowe, opłaty za energię, 
ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe, materiały 
biurowe, opłaty telekomunikacyjne, media oraz koszty 
administracyjne, z wyłączeniem wydatków rozliczanych w 
sposób bezpośredni. 
Niżej wymienione koszty powinny zostać oszacowane 
przez wnioskodawcę w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i 
możliwą do zweryfikowania kalkulację przeprowadzoną w 
drodze zastosowania praktyki księgowej standardowo 
stosowanej przez beneficjenta. Metodologia, w oparciu o 
którą oszacowana została wysokość wydatków (kosztów 
pośrednich), jakie będą rozliczane w projekcie powinna 
zostać szczegółowo opisana i załączona do wniosku o 

Zmiana: 
 
Pkt 4 e) 
Koszty pośrednie, stanowiące 0,51 % bezpośrednich  
wydatków  kwalifikowanych – rozliczane stawką 
ryczałtową - do których należą m.in. wynagrodzenie 
koordynatora/kierownika projektu oraz innego personelu 
zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego 
rozliczanie, opłaty czynszowe, opłaty za energię, 
ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe, materiały 
biurowe, opłaty telekomunikacyjne, media oraz koszty 
administracyjne, z wyłączeniem wydatków rozliczanych w 
sposób bezpośredni. 
Uwaga: Wydatki rozliczane stawką ryczałtową są 
traktowane jako wydatki poniesione i nie ma obowiązku 
gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w 
ramach projektu na potwierdzenie ich poniesienia. W 
związku z powyższym w dokumentacji aplikacyjnej nie 
trzeba wykazywać źródeł finansowania ww. wydatków. 
Nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków 

Wyliczenie stawki 
ryczałtowej dla kosztów 
pośrednich na podstawie 
danych historycznych 
przekazanych przez WIiN 
-  wynagrodzenia 
pracowników 
wykonujących zadania 
przy realizacji operacji 
„Konsolidacja siedziby 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego”. 

12.12.2019r. 

                                                 
1
 Środki budżetu państwa zapewnione w ramach Kontraktu Terytorialnego na realizację RPO WZ, przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego i stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR. 

2
 Środki budżetu państwa zapewnione w ramach Kontraktu Terytorialnego na realizację RPO WZ, przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego i stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR. 
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dofinansowanie. Uproszczone metody rozliczenia 
wydatków umieszczono w Załączniku nr 10 do Regulaminu. 

i. Koszty osobowe, rozumiane jako:   

 koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innych 
osób zaangażowanych  w zarządzanie projektem i jego 
rozliczaniem, 

 pozostałe koszty personelu zaangażowanego przez 
wnioskodawcę na potrzeby funkcjonowania jednostki do 
obsługi administracyjnej, kadrowej, finansowo - 
księgowej, prawnej, który poza bieżącą działalnością w 
ww. zakresie jest wsparciem w związku  z realizowanym 
projektem.  

ii. Koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń, w zakresie 
związanym z obsługą administracyjną projektu, 
rozumiane jako:  

 koszty wynajmu,  

 opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, 
opłaty przesyłowe, opłaty  za odprowadzanie ścieków,  

 koszty utrzymania czystości pomieszczeń, 

 koszty ochrony pomieszczeń, 

 koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń.   
iii. Inne koszty administracyjne, związane z obsługą 

administracyjną projektu, pod warunkiem  że ich stawki 
odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, 
rozumiane jako:  

 koszty ubezpieczeń majątkowych, 

 koszty usług pocztowych, kurierskich, telefonicznych, 
internetowych,  

 wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem 
wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na 
rachunku bankowym lub odrębnego rachunku 
bankowego, przeznaczonego  do obsługi projektu lub 
płatności zaliczkowych,  

 koszty materiałów i artykułów biurowych,  

 koszty usług powielania dokumentów.  
 
 

z rozliczenia metodą uproszczoną na rozliczenie na 
podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków i 
odwrotnie.  
i. Koszty osobowe, rozumiane jako:   

 koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz 
innych osób zaangażowanych  w zarządzanie projektem 
i jego rozliczaniem, 

 pozostałe koszty personelu zaangażowanego przez 
wnioskodawcę na potrzeby funkcjonowania jednostki 
do obsługi administracyjnej, kadrowej, finansowo - 
księgowej, prawnej, który poza bieżącą działalnością w 
ww. zakresie jest wsparciem w związku  z realizowanym 
projektem.  

ii. Koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń, w zakresie 
związanym z obsługą administracyjną projektu, 
rozumiane jako:  

 koszty wynajmu,  

 opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, 
opłaty przesyłowe, opłaty  za odprowadzanie ścieków,  

 koszty utrzymania czystości pomieszczeń, 

 koszty ochrony pomieszczeń, 

 koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń.   
iii. Inne koszty administracyjne, związane z obsługą 

administracyjną projektu, pod warunkiem  że ich stawki 
odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, 
rozumiane jako:  

 koszty ubezpieczeń majątkowych, 

 koszty usług pocztowych, kurierskich, telefonicznych, 
internetowych,  

 wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem 
wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na 
rachunku bankowym lub odrębnego rachunku 
bankowego, przeznaczonego  do obsługi projektu lub 
płatności zaliczkowych,  

 koszty materiałów i artykułów biurowych,  

 koszty usług powielania dokumentów.  
 

 3. Regulamin 
konkursu 

Podrozdz. 6.4 
Projekty generujące 
dochód 
 

Był zapis:  
5. W przypadku projektów generujących dochód po jego 
ukończeniu, dochód definiowany jest jako wpływy środków 
pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez 
użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną 

Zmiana: 
5. W przypadku projektów generujących dochód po 
jego ukończeniu, dochód definiowany jest jako wpływy 
środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat 
dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi 

Ujednolicono zgodnie z 
definicją z Wytycznych w 
zakresie zagadnień 
związanych z 
przygotowaniem 

12.12.2019 
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operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez 
użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub 
dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, 
pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty 
odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w 
okresie odniesienia (tj. w okresie uwzględniającym 
zarówno okres realizacji projektu, jak i okres po jego 
ukończeniu). Zalicza się do niego także oszczędności 
kosztów działalności (operacyjnych) osiągnięte przez 
operację z wyjątkiem sytuacji gdy są skompensowane 
równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.   

zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty 
ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za 
użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę 
gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone 
o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia 
wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie 
odniesienia (tj. w okresie uwzględniającym zarówno 
okres realizacji projektu, jak i okres po jego ukończeniu). 
Zalicza się do niego także oszczędności kosztów 
działalności (operacyjnych) osiągnięte przez operację.  
Oszczędności nie stanowią dochodu, jeżeli:  
i. projekt dotyczy wdrożenia środków w zakresie 
efektywności energetycznej, czyli obejmuje zadania, 
których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania 
infrastruktury objętej projektem na energię lub 
obniżenie kosztów energii zużywanej przez tę 
infrastrukturę (np. poprzez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii)   
lub  
ii. nastąpi równoważne zmniejszenie dotacji na 
działalność operacyjną. 

projektów 
inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących 
dochód i projektów 
hybrydowych na lata 
2014-2020 

 4. Regulamin 
konkursu 

Podrozdz. 7.4 
Załączniki do 
Regulaminu 
 

Był zapis: 
10. Uproszczone metody rozliczania wydatków  

Zmiana: 
10. Metodologia kosztów pośrednich. 

 

Zmiana załącznika nr 10 
do regulaminu związana z 
przygotowaniem przez IZ 
metodologii wyliczenia 
kosztów pośrednich. 

12.12.2019 

 5. Ogłoszenie o 
naborze 

Finanse  Był zapis: 
W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie 
projektów ze środków budżetu państwa przeznaczonych na 

współfinansowanie RPO WZ
3
 w wysokości 

nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 

 

Zmiana: 
W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie 
projektów ze środków budżetu państwa przeznaczonych 

na współfinansowanie RPO WZ
4
 w wysokości 

nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych 
projektu (w przypadku zgody ministra właściwego do 
spraw rozwoju powyższa wartość może zostać 
zwiększona). 

Możliwość ubiegania się 
o zwiększenie  środków 
budżetu państwa 

12.12.2019 

 6. Zał. 1 do 
regulaminu 
Wzór wniosku 

A.1.2. Data 
zakończenia realizacji 
projektu 

Był zapis: 
Należy podać planowany termin zakończenia realizacji 
projektu poprzez wybór odpowiedniej daty z 
„Kalendarza”. Należy zwrócić uwagę, aby informacje te  
były spójne z harmonogramem i budżetem projektu 
określonym w sekcji G. Przez zakończenie realizacji 
projektu należy rozumieć datę podpisania  ostatniego  

Zmiana: 
Należy podać planowany termin zakończenia realizacji 
projektu poprzez wybór odpowiedniej daty z 
„Kalendarza”. Należy zwrócić uwagę, aby informacje te  
były spójne z harmonogramem i budżetem projektu 
określonym w sekcji G. Przez zakończenie realizacji 
projektu należy rozumieć datę podpisania  ostatniego  

Ujednolicenie zapisów 12.12.2019 

                                                 
3
 Środki budżetu państwa zapewnione w ramach Kontraktu Terytorialnego na realizację RPO WZ, przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego i stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR. 

4
 Środki budżetu państwa zapewnione w ramach Kontraktu Terytorialnego na realizację RPO WZ, przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego i stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR. 
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bezusterkowego protokołu potwierdzającego odbiór  lub  
datę później uzyskanego/wystawionego dokumentu (w
 szczególności ostatecznego  pozwolenia na
 użytkowanie/dokumentu stwierdzającego brak sprzeciwu 
wobec przystąpienia do użytkowania, dokumentu OT i 
innych równoważnych dokumentów) w ramach 
realizowanego projektu lub datę poniesienia ostatniego 
wydatku w ramach projektu, w zależności od tego co 
nastąpiło później. Data ta nie może być późniejsza 
31.12.2023 r. 

protokołu potwierdzającego odbiór  lub  datę później 
uzyskanego/wystawionego dokumentu (w szczególności 
ostatecznego  pozwolenia na użytkowanie/dokumentu 
stwierdzającego brak sprzeciwu wobec przystąpienia do 
użytkowania, dokumentu OT i innych równoważnych 
dokumentów) w ramach realizowanego projektu lub 
datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu, 
w zależności od tego co nastąpiło później. Data ta nie 
może być późniejsza 31.12.2023 r. 

 7. Zał. 1 do 
regulaminu 
Wzór wniosku 

G.1.2. Planowane 
wydatki w ramach 
kosztów 
bezpośrednich 
projektu i ich 
charakterystyka 

Był zapis: 
Harmonogram wydatku wg kwartału 

Zmiana: 
Harmonogram wydatku  

Likwidacja podziału na 
kwartały zgodnie z 
funkcjonalnością 
generatora wniosków 

12.12.2019 

 8. Zał. 1 do 
regulaminu 
Wzór wniosku 

G.3. Koszty 
pośrednie 

Był zapis: 
W ramach konkursu istnieje możliwość uwzględnienia 
kosztów pośrednich. Należy zaznaczyć pole „Dodaj zadanie 
z kosztami pośrednimi” (jeśli dotyczy).  
Koszty pośrednie to wydatki kwalifikowalne niezbędne do 
realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio 
głównego przedmiotu projektu. Zakres wydatków 
możliwych do uwzględnienia w ramach kosztów 
pośrednich został określony w Regulaminie konkursu.  
Koszty pośrednie podlegają rozliczeniu stawką ryczałtową 
w wysokości stanowiącej nie więcej niż 10 % 
kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.  
Wszystkie koszty pośrednie zaplanowane w projekcie 
należy ująć jako jedną pozycję w budżecie projektu.  
Sekcja G.3 wypełniana jest częściowo automatycznie.  
 

Zmiana: 
W ramach konkursu istnieje możliwość uwzględnienia 
kosztów pośrednich. Należy zaznaczyć pole „Dodaj 
zadanie z kosztami pośrednimi” (jeśli dotyczy).  
Koszty pośrednie to wydatki kwalifikowalne niezbędne do 
realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio 
głównego przedmiotu projektu. Zakres wydatków 
możliwych do uwzględnienia w ramach kosztów 
pośrednich został określony w Regulaminie konkursu.  
Koszty pośrednie podlegają rozliczeniu stawką ryczałtową 
w wysokości stanowiącej łącznie 0,51 % kwalifikowalnych 
kosztów bezpośrednich.  
Wszystkie koszty pośrednie zaplanowane w projekcie 
należy ująć jako jedną pozycję w budżecie projektu.  
Sekcja G.3 wypełniana jest częściowo automatycznie.  
 

Wyliczenie stawki 
ryczałtowej dla kosztów 
pośrednich na podstawie 
danych historycznych 
przekazanych przez WIiN 
-  wynagrodzenia 
pracowników 
wykonujących zadania 
przy realizacji operacji 
„Konsolidacja siedziby 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego”. 

12.12.2019r. 

 9. Zał. 1 do 
regulaminu 
Wzór wniosku 

G.5. Generowanie 
dochodu w projekcie 

Był zapis: 
 
Opcję „dotyczy” należy wybrać w sytuacji, gdy inwestycja 
spełnia cechy projektu generującego dochód, przy czym 
dochód należy rozumieć w myśl art. 61 rozporządzenia nr 
1303/2013  jako wpływy środków pieniężnych z 
bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników 
za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak 
np.: opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników 
za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę 
gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o 
wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia 

Zmiana: 
 
Opcję „dotyczy” należy wybrać w sytuacji, gdy inwestycja 
spełnia cechy projektu generującego dochód. Dochód w 
rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 są 
nim wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat 
dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi 
zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty 
ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za 
użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę 
gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone 
o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia 

Ujednolicono zgodnie z 
definicją z Wytycznych w 
zakresie zagadnień 
związanych z 
przygotowaniem 
projektów 
inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących 
dochód i projektów 
hybrydowych na lata 
2014-2020 

12.12.2019 
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wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie 
odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte 
przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są 
skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na 
działalność. 
W przypadku wybrania opcji „Nie dotyczy” poniższe pola są 
nieaktywne. 

wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie 
odniesienia.  
Zalicza się do niego także oszczędności kosztów 
działalności (operacyjnych) osiągnięte przez operację. 
Oszczędności nie stanowią dochodu, jeżeli:  
i. projekt dotyczy wdrożenia środków w zakresie 
efektywności energetycznej, czyli obejmuje zadania, 
których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania 
infrastruktury objętej projektem na energię lub obniżenie 
kosztów energii zużywanej przez tę infrastrukturę (np. 
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub  
ii. nastąpi równoważne zmniejszenie dotacji na 
działalność operacyjną.  
W przypadku wybrania opcji „Nie dotyczy” poniższe pola 
są nieaktywne. 

 10. Zał. 1 do 
regulaminu 
Wzór wniosku 

G.9. Uzasadnienie 
wydatków 

Był zapis: 
W przypadku projektów w których wykazano koszty 
pośrednie należy uzasadnić konieczność poniesienia 
kosztów pośrednich zaplanowanych przez wnioskodawcę 
oraz szczegółowo opisać metodologię, w oparciu o którą 
oszacowana została wysokość wydatków, jakie będą 
rozliczane w projekcie. 

Zmiana: 
Wykreślono: W przypadku projektów w których 
wykazano koszty pośrednie należy uzasadnić konieczność 
poniesienia kosztów pośrednich zaplanowanych przez 
wnioskodawcę oraz szczegółowo opisać metodologię, w 
oparciu o którą oszacowana została wysokość wydatków, 
jakie będą rozliczane w projekcie. 

Konsekwencja zmiany w 
punkcie 2 Regulaminu. 

12.12.2019 

 11. Zał.4 do 
regulaminu – 
Instrukcja do 
SW 

Podrozdz. 5.2 
Identyfikacja 
projektu w 
kontekście 
generowania przez 
niego dochodu 

Był zapis: 
(….) Projekty generujące dochód po ich zakończeniu 
stanowią projekty, które generują dochód w fazie 
operacyjnej – po zamknięciu fazy inwestycyjnej.  
Do tej kategorii nie zalicza się jednak: 

 projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny nie 
przekracza 1 000 000 EUR; 

 projektów, dla których wydatki publiczne przyjmują 
postać kwot ryczałtowych lub standardowych stawek 
jednostkowych; 

 projektów, dla których wsparcie w ramach programu 
stanowi: 

o pomoc de minimis; 

Zmiana: 
(…) Projekty generujące dochód: projekty, które generują 

dochód w fazie operacyjnej – po zamknięciu fazy 

inwestycyjnej.  Do kategorii projektów generujących 

dochód nie zalicza się:  

a) operacji lub części operacji finansowanych wyłącznie z 

Europejskiego Funduszu Społecznego;  

b) operacji, których całkowity kwalifikowalny koszt przed 

zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia nr 

1303/2013 nie przekracza 1 000 000 EUR
5
; 

c) pomocy zwrotnej udzielonej z zastrzeżeniem 
obowiązku spłaty w całości ani nagród;  
d) pomocy technicznej;  

Konsekwencja zmiany w 
punkcie 3 Regulaminu. 

12.12.2019 

                                                 
5
 W ramach badania, czy dany projekt spełnia kryterium kwotowe, należy uwzględnić wszystkie zadania inwestycyjne składające się na projekt, nawet jeśli podlegają one wyłączeniu spod reżimu art. 61 rozporządzenia 

nr 1303/2013. Dla przykładu: Jeżeli projekt, którego całkowite koszty kwalifikowalne wynoszą 1,1 mln EUR jest częściowo objęty pomocą publiczną, spełnia on przedmiotowe kryterium, niezależnie od wartości kosztów 
kwalifikowalnych części projektu objętej pomocą publiczną [koszty kwalifikowalne części projektu objętej pomocą publiczną (0,6 mln EUR) + koszty kwalifikowane części projektu nie objętej pomocą publiczną (0,5 mln 
EUR) = 1,1 mln EUR]  
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o zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa dla 
MSP, gdy stosuje się limit w zakresie dopuszczalnej 
intensywności lub kwoty pomocy państwa; 

o zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy 
przeprowadzono indywidualną weryfikację potrzeb w 
zakresie finansowania zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy 
państwa. 

Dochód: w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 
1303/2013 są nim wpływy środków pieniężnych z 
bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników 
za towary lub usługi zapewniane przez dany projekt (np. 
opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za 
użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu 
lub budynków lub opłaty za usługi), pomniejszone o 
wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia 
wyposażenia krótkotrwałego (nakłady odtworzeniowe) 
poniesione w okresie odniesienia. Zalicza się do niego także 
oszczędności kosztów działalności (operacyjnych) 
osiągnięte w wyniku realizacji projektów (np. 
termomodernizacyjnych), chyba że są skompensowane 
równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność. 
Z punktu widzenia osoby sporządzającej studium 
wykonalności maksymalny poziom dofinansowania 
projektu może być ustalany przy pomocy jednej z trzech 
metod: 
1) poprzez zastosowanie metody luki w finansowaniu, 
2) poprzez zastosowanie zryczałtowanej stawki 
procentowej dochodów w trybie samodzielnego jej 
stosowania przez wnioskodawcę, 
3) poprzez obliczenie dofinansowania jako iloczynu 
kosztów kwalifikowalnych projektu oraz dowolnego 
poziomu dofinansowania nieprzekraczającego 
maksymalnego poziomu określonego dla danego działania 
w SOOP 
Wybór i zastosowanie odpowiedniej metody ma 
gwarantować z jednej strony, iż projekt będzie posiadał 
wystarczające zasoby finansowe na realizację, z drugiej zaś 
pozwolić uniknąć przyznania nienależnych korzyści 
odbiorcy 
 

e) wparcia udzielanego instrumentom finansowym lub 
przez instrumenty finansowe;  
f) operacji, dla których wydatki publiczne przyjmują 
postać kwot ryczałtowych lub standardowych stawek 
jednostkowych;  
g) operacji realizowanych w ramach wspólnego planu 
działania;  
h) operacji, dla których kwoty lub stawki wsparcia są 
określone w załączniku II do rozporządzenia w sprawie 
EFRROW19lub w rozporządzeniu w sprawie EFMR20;  
i) operacji, dla których wsparcie w ramach programu 
stanowi pomoc państwa (publiczną).  
 
Dochód: w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 
1303/2013 są nim wpływy środków pieniężnych z 
bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników 
za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak 
np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników 
za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę 
gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone 
o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia 
wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie 
odniesienia.  
Zalicza się do niego także oszczędności kosztów 
działalności (operacyjnych) osiągnięte przez operację. 
Oszczędności nie stanowią dochodu, jeżeli:  
i. projekt dotyczy wdrożenia środków w zakresie 
efektywności energetycznej, czyli obejmuje zadania, 
których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania 
infrastruktury objętej projektem na energię lub obniżenie 
kosztów energii zużywanej przez tę infrastrukturę (np. 
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub  
ii. nastąpi równoważne zmniejszenie dotacji na 
działalność operacyjną.  
Pojęcie dochodu z punktu widzenia osoby sporządzającej 
studium wykonalności maksymalny poziom 
dofinansowania projektu może być ustalany przy pomocy 
jednej z trzech metod: 
1) poprzez zastosowanie metody luki w finansowaniu, 
2) poprzez zastosowanie zryczałtowanej stawki 
procentowej dochodów w trybie samodzielnego jej 
stosowania przez wnioskodawcę, 
3) poprzez obliczenie dofinansowania jako iloczynu 
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kosztów kwalifikowalnych projektu oraz dowolnego 
poziomu dofinansowania nieprzekraczającego 
maksymalnego poziomu określonego dla danego 
działania w SOOP 
Wybór i zastosowanie odpowiedniej metody ma 
gwarantować z jednej strony, iż projekt będzie posiadał 
wystarczające zasoby finansowe na realizację, z drugiej 
zaś pozwolić uniknąć przyznania nienależnych korzyści 
odbiorcy 

 

 Sporządził: Agnieszka Zielińska-Maciąg 

 


