
Uchwała Nr 1960/385/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 28 września 2010 r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  Zasad  kwalifikowania  wydatków  w  ramach 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2007  –  2013, 
wzoru  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  realizowanego  w  ramach  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2007  -  2013  oraz  instrukcji 
wypełniania tego wniosku.

Na  podstawie  art.  41  ust.  1  i  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku 
z art.  25  pkt  1  oraz  art.  26  ust.  1  pkt  6  ustawy  z  dnia  6  grudnia  2006  r.  o  zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz.1241) - uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Załącznik  nr 1  do uchwały Nr 403/118/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z  dnia 
11 marca  2008  r.  w  sprawie  Zasad  kwalifikowania  wydatków  w  ramach  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2007  –  2013,  wzoru  wniosku 
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa  Mazowieckiego  2007  -  2013  oraz  instrukcji  wypełniania  tego  wniosku2), 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2)Zmienionej uchwałą Nr 850/133/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2008 r., uchwałą Nr 
1281/147/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r., uchwałą Nr 204/212/09 Zarządu 
Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  3  lutego  2009  r.  uchwałą  Nr  354/214/09  Zarządu  Województwa 
Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2009 r., uchwałą Nr 443/217/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 
3 marca 2009 r., uchwałą Nr 1397/247/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2009 r., 
uchwałą  Nr  1536/253/09  Zarządu  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  23  czerwca  2009  r.,  uchwałą  Nr 
2512/284/09  Zarządu  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  29  września  2009  r.,  uchwałą  Nr  2812/295/09 
Zarządu  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  3  listopada  2009  r.,  uchwałą  Nr  2813/295/09  Zarządu 
Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  3  listopada  2009  r.,  uchwałą  Nr  557/333/10  Zarządu  Województwa 
Mazowieckiego z dnia 23 marca 2010 r. oraz uchwałą Nr 1208/356/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia 15 czerwca 2010 r.



U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju,  do  zadań  Zarządu  Województwa  Mazowieckiego,  jako  Instytucji  Zarządzającej 

Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa  Mazowieckiego  2007-2013,  należy 

określenie  kryteriów  kwalifikowalności  wydatków  objętych  dofinansowaniem  w  ramach 

programu operacyjnego. 

Proponowane zmiany „Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” precyzują i porządkują niektóre z 

dotychczasowych zapisów. W związku z planowanym konkursem w ramach Działania 4.3, 

uszczegółowiono  katalog  wydatków  kwalifikowalnych  dla  projektów 

termomodernizacyjnych.

Szczegółowy  wykaz  zmian  „Zasad  kwalifikowania  wydatków  w  ramach  Regionalnego 

Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2007-2013”  zawiera  załączona 

tabela.



Tabela zmian do Zasad kwalifikowania wydatków w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013, wrzesień 2010 r.

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie
1. Cały dokument

Aktualizacja podstaw prawnych i danych promulgacyjnych, a w szczególności rozszerzenie wykazu rozporządzeń  
regulujących kwestie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dostosowanie dokumentu do 
aktualnego stanu prawnego.

2. Rozdział II. Zakres regulacji

W przypadku projektu lub grupy projektów objętych 
zasadami pomocy publicznej w rozumieniu Traktatu 
ustanawiającego WE (art. 87 ust.1) mogą obowiązywać 
odrębne zasady dotyczące kwalifikowania wydatków od 
określonych w Zasadach, wynikające z właściwego 
rozporządzenia określającego zasady postępowania w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej.

W przypadku projektu lub grupy projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 
864/2, z późn. zm.) mogą obowiązywać odrębne zasady dotyczące 
kwalifikowania wydatków od określonych w Zasadach, 
wynikające z właściwego rozporządzenia określającego zasady 
postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zmiana nazwy Traktatu w 
związku z tzw. Traktatem 
lizbońskim.

3. Duży  projekt  –  projekt  którego  całkowity  koszt 
przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku środowiska 
naturalnego  oraz  50  mln  EUR  w  przypadku  innych 
dziedzin. 

Duży projekt – projekt którego całkowity koszt przekracza kwotę 
50 mln EUR.

Zmiana definicji w związku ze 
zmianą Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006  

4. Rozdział III Zasady kwalifikowania projektów 

Ocena kwalifikowalności projektu następuje na etapie 
wyboru projektów o dofinansowanie i polega na 
sprawdzeniu czy przedstawiony projekt może stanowić 
przedmiot współfinansowania w ramach RPO WM.

Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako 
niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.:
a. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub 
warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie 
nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub 

Ocena kwalifikowalności projektu następuje na etapie wyboru 
projektów do dofinansowania i polega na sprawdzeniu, czy 
przedstawiony projekt mieści się w zakresie przedmiotowym 
działania stanowiącego element programu operacyjnego i może 
stanowić przedmiot współfinansowania w ramach RPO WM.

Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie 
projektu tzw. zasadniczej modyfikacji tj.:
a. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki 
realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej 
korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz

Korekta stylistyczna

Uzgodnienie użytego terminu z 
Rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1083/2006  



podmiot publiczny oraz
b. wynikającej ze zmiany charakteru własności 
elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności 
produkcyjnej.
Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie, 
co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a 
i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. 
b.

b. wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu 
infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.
Zasadnicza modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie, co 
najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej 
jednego z warunków wymienionych w lit. b.

5. Rozdział IV Ogólne zasady kwalifikowania wydatków

Pkt 1. Okres kwalifikowania wydatków
Pod pojęciem okresu kwalifikowania wydatków należy 
rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki 
kwalifikowalne. Wydatki poniesione poza okresem 
kwalifikowania nie stanowią wydatków 
kwalifikowalnych.
Początek okresu kwalifikowania wydatków RPO WM 
stanowi 1 stycznia 2007 r.
Koniec okresu kwalifikowania wydatków w RPO WM 
stanowi 31 grudnia 2015 r.
Wydatki poniesione w ww. okresie mogą zostać uznane 
za kwalifikowalne w ramach RPO WM niezależnie od 
daty powstania zobowiązań (kosztów), z których 
wynika wydatek. Wydatek w ramach RPO WM 
kwalifikuje się według daty dokonania zapłaty.
Ostateczny okres kwalifikowania wydatków dla danego 
projektu jest określony w Umowie o dofinansowanie 
projektu, która precyzuje początkową i końcową datę 
kwalifikowania wydatków. Początkową datą 
kwalifikowania wydatków może być 1 styczna 2007 r., 
również w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie 
został złożony w późniejszym terminie.

a) w przypadku wydatków pieniężnych:
- dokonanych przelewem, obciążeniową kartą płatniczą 

Pod pojęciem okresu kwalifikowania wydatków należy rozumieć 
okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne. 
Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania stanowią 
wydatki niekwalifikowalne.
Wydatki kwalifikowalne to wydatki poniesione nie wcześniej niż 
1 stycznia 2007 roku i nie później niż 31 grudnia 2015 roku.
W przypadku projektów, których rzeczowa realizacja rozpoczęła 
się przed okresem kwalifikowalności tj. 01.01.2007 r. wydatki 
mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały faktycznie 
poniesione w 2007 r. Oznacza to, że datą poniesienia wydatków 
kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania przez 
Beneficjenta jest data przekazania środków na rzecz wykonawcy 
(zapłaty). Ostateczny okres kwalifikowania wydatków dla danego 
projektu jest określony w Umowie o dofinansowanie projektu, 
która precyzuje początkową i końcową datę kwalifikowania 
wydatków.

Usunięto ostatnie zdanie.

a) w przypadku wydatków pieniężnych:
- dokonanych przelewem, obciążeniową kartą płatniczą – datę 

Doprecyzowanie zapisu i korekta 
stylistyczna.

Doprecyzowanie i 
uszczegółowienie zapisów.



lub opłaconych w formie gotówkowej – datę obciążenia 
rachunku bankowego podmiotu ponoszącego wydatek,
- dokonanych kartą kredytową lub podobnym 
instrumentem płatniczym o odroczonej płatności - datę 
transakcji skutkującej obciążeniem rachunku kart 
kredytowej lub podobnego instrumentu płatniczego.

Pkt 4. Uznanie wydatku za poniesiony
1) Wydatek uznaje się za poniesiony, jeżeli nastąpił 
faktyczny przepływ środków pieniężnych od podmiotu 
ponoszącego wydatek do innego podmiotu tj. miał 
miejsce rozchód środków pieniężnych z 
wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego 
Beneficjenta. Dopuszcza się zapłatę w formie 
pieniężnej, jednak pod warunkiem, że transakcja ta 
będzie miała odzwierciedlenie w wypłacie gotówkowej 
z wyodrębnionego dla projektu rachunku Beneficjenta.

Pkt 5. Dokumentowanie wydatków
4) Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura 
lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości 
dowodowej wraz z dowodami zapłaty oraz protokołami 
odbioru w przypadku robót budowlanych, usług lub 
dostaw materiałów. Dowodami zapłaty są również 
wyciągi bankowe z rachunku Beneficjenta.

obciążenia rachunku bankowego podmiotu ponoszącego wydatek,
- opłaconych w formie gotówkowej – datę zapłaty,
- dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem 
płatniczym o odroczonej płatności - datę transakcji skutkującej 
obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego 
instrumentu płatniczego.

1) Wydatek uznaje się za poniesiony, jeżeli nastąpił faktyczny 
przepływ środków pieniężnych od podmiotu ponoszącego 
wydatek do innego podmiotu tj. miał miejsce rozchód środków 
pieniężnych z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego 
Beneficjenta. Dopuszcza się zapłatę w formie gotówkowej, jednak 
pod warunkiem, że transakcja ta będzie miała odzwierciedlenie w 
wypłacie środków pieniężnych z wyodrębnionego dla projektu 
rachunku Beneficjenta.

4) Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny 
dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z 
dowodami zapłaty oraz protokołami odbioru robót budowlanych, 
usług lub dostaw materiałów. Dowodami zapłaty są również 
wyciągi bankowe z rachunku Beneficjenta.

j.w.

Korekta stylistyczna.

6. VI. Wspólne zasady kwalifikowania wydatków w 
odniesieniu do kategorii wydatków kwalifikowalnych

VI. Wspólne zasady kwalifikowania wydatków w odniesieniu 
do kategorii wydatków kwalifikowalnych (Priorytet I-VII)

Doprecyzowanie tytułu rozdziału. 
Dla wydatków ponoszonych w 
ramach Priorytetu VIII Pomoc 
Techniczna podstawowe kryteria 
kwalifikowalności zostały 
określone w wytycznych Ministra 
Rozwoju Regionalnego w 
zakresie korzystania z pomocy 
technicznej oraz Zasadach 



realizacji projektu systemowego 
w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013.

7. Rozdział VIII. Zasady kwalifikowania wydatków w 
ramach priorytetów RPO WM
Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka 

W  szczególności  odnośnie  projektów  dotyczących 
termomodernizacji, kwalifikowalne są:

• audyt energetyczny – jeśli dotyczy,
• ocieplenie  następujących  części  budynków: 

ściany  zewnętrzne,  dach/stropodach,  strop 
piwnicy.

W  szczególności  odnośnie  projektów  dotyczących 
termomodernizacji, kwalifikowalne są:

• audyt energetyczny – jeśli dotyczy,
• ocieplenie  następujących  części  budynków:  ściany 

zewnętrzne, dach/stropodach, strop piwnicy;
• wymiana stolarki okiennej;
• modernizacja  instalacji  centralnego  ogrzewania  i  ciepłej 

wody użytkowej; 
• modernizacja  systemu wentylacji, klimatyzacji;
• modernizacja i ekologizacja źródeł ciepła (zmiana rodzaju 

paliwa na bardziej przyjazne dla środowiska).

Uszczegółowiono katalog 
wydatków kwalifikowalnych.


