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Kategoria 3: Koszty kwalifikowane 
Idź do spisu treści 
 

Pytanie 51: Zgodnie z par. 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Konkursu „Wydatki kwalifikowane 

w  projekcie planowane są z uwzględnieniem zasad: (…) maksymalny udział 

wydatków inwestycyjnych (…) związanych z budową rozbudową, przebudową 

i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich 

kosztów kwalifikowanych”. Stosowanie tego przepisu wprost, w jego literalnym 

brzmieniu, nie powoduje rzeczywiście, tak jak Państwo podkreślacie w swojej 

odpowiedzi, uprzywilejowania jakichkolwiek wnioskodawców, w tym spoza 

branży hotelarskiej. Każdy, kto zamierza inwestować w miejsca noclegowe 

podlega ograniczeniu w kwalifikowalności wydatków planowanych na ten cel. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że w swojej interpretacji przyjęliście Państwo 

dalej idące ograniczenia, nie wynikające z powoływanego przepisu, 

a mianowicie ograniczacie w kwalifikowalności wydatki inwestycyjne 

ponoszone na cele inne niż miejsca noclegowe, a ograniczenie uzasadniacie 

realizacją tych innych inwestycji w obiektach związanych z miejscami 

noclegowymi. Musicie Państwo przyznać, że wydatki inwestycyjne związane 

z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych nie są 

tożsame z wydatkami inwestycyjnymi związanymi z budową, rozbudową, 

przebudową i wyposażeniem obiektów związanych z miejscami noclegowymi. 

Ta rozszerzona interpretacja stanowi nowe rozwiązanie, w stosunku do zapisów 

Regulaminu, czyli należy ją traktować jak zmianę. Jeszcze raz pragnę 

podkreślić, że takie podejście dyskryminuje podmioty (niezależnie od branży 

w której działają), które planują inwestycje w infrastrukturę inną niż miejsca 

noclegowe, czyli np. basen, kino, sala konferencyjna, spa, tylko dlatego, że 

zamierzenia te będą realizowane w obiektach związanych z miejscami 

noclegowymi. I nie jest nieuprawnionym twierdzenie, że będziemy mieć do 

czynienia z sytuacją, w której sala konferencyjna realizowana w obiekcie 

związanym z miejscami noclegowymi będzie podlegała ograniczeniu 

w kwalifikowalności a ta sama sala konferencyjna realizowana w obiekcie 

innym będzie w całości kwalifikowana. Potwierdziliście to Państwo 

w podsumowaniu odpowiedzi.  

Bardzo proszę o ponowną analizę przedstawionych argumentów. 
 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 

290) z budową, rozbudową czy przebudową mamy do czynienia jednoznacznie 

w kontekście robót budowlanych wykonywanych w ramach obiektu 

budowlanego. Jeżeli w danym obiekcie budowlanym, który podlega budowie, 

rozbudowie, przebudowie i wyposażeniu znajdują się miejsca noclegowe – 

wydatki związane z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem takiego 

obiektu, jako wydatki związane z budową, rozbudową, przebudową 

i  wyposażeniem miejsc noclegowych będą kwalifikowalne jedynie do pułapu 

15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych zgodnie z wcześniej wskazanymi 

zapisami Regulaminu. 

W odniesieniu do przedstawionych wątpliwości, po konsultacji z Instytucją 

Zarządzającą POPW, Instytucja Pośrednicząca podtrzymuje stanowisko 

przedstawione we wcześniejszych pytaniach i odpowiedziach. 

Przedstawione stanowisko nie narusza zapisów Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia  

2014-2020 oraz Regulaminu konkursu dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie 

sieciowych produktów przez MSP. 
 

 


