
NajwaŜniejsze zmiany w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących 
kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 
programowania 2007-2013. 
 
 

1) Opracowano odrębny rozdział dotyczący ryczałtowych metod rozliczania wydatków, tj. 
stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych (Rozdział 6.8). W rozdziale 
przedstawiono zakres oraz zasady stosowania nowych metod, a takŜe wymagania 
dotyczące ich weryfikacji. PowyŜsza zmiana wynika wprost ze znowelizowanego 
brzmienia przepisów rozporządzeń 1080/2006 oraz 1081/2006 zmienionych 
rozporządzeniami (WE) nr 397/2009 oraz 396/2009.  

2) Doprecyzowano zasady rozliczania kosztów ogólnych metodą ryczałtową (Rozdział 
6.15). 

3) Brzmienie rozdziału dotyczącego instrumentów inŜynierii finansowej (Rozdział 6.18) 
dostosowano do aktualnego brzmienia artykułu 44 lit. b i c rozporządzenia nr 1083/2006, 
uwzględniając zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 284/2009.  

4) W rozdziale dotyczącym mieszkalnictwa (Rozdział 6.17) wprowadzono zapis dotyczący 
kwalifikowalności wydatków na zwiększanie efektywności energetycznej oraz 
wykorzystanie energii odnawialnej w istniejącym budownictwie mieszkaniowym do 
kwoty 4 % całkowitej alokacji z EFRR (co wynika z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009). 

5) Wprowadzono rozszerzoną definicję projektu generującego dochód z uwagi na inne 
rozumienie projektów generujących dochód niŜ dotychczas (w rezultacie zmienionego 
rozporządzenia 1083/2006). 

6) Brzmienie zapisów w Rozdziale 6.8 dotyczącym wkładu niepienięŜnego dostosowano do 
aktualnego brzmienia 1083/2006 (zmienionego w tym zakresie przez rozporządzenie 
284/2009). 

7) W katalogu wydatków niekwalifikowanych wprowadzono zapis pozwalający na 
kwalifikowanie kosztów wynikających z zastosowania procedur odwoławczych (na 
zasadzie wyjątku od ogólnej zasady, zgodnie z którą wydatki poniesione w związku z 
procesami sądowymi oraz z realizacją ewentualnych postanowień wydanych przez sąd są 
niekwalifikowane). 

8) Uwzględniono system zaliczkowy - wydatki kwalifikowalne mogą być przedstawiane do 
refundacji lub – w przypadku przekazywania zaliczek na rzecz beneficjentów – do 
rozliczenia. 

9) Ze względu na wątpliwości dotyczące kwalifikowalności kompensat (w związku z 
wyraźną analogią mechanizmu kompensacyjnego względem kar umownych rozliczanych 
poprzez potrącenie przez beneficjenta kary umownej z faktury wystawionej przez 
wykonawcę, w szczególności w kontekście interpretacji wydanej przez Komisję 
Europejską) podjęto decyzję o usunięciu kompensat z wytycznych. 

10) Doprecyzowano pojęcie grantu. 


