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Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 4.9   

- infrastruktura turystyki uzdrowiskowej 

 

1. Jakie warunki powinno spełniać przedsięwzięcie, aby wpisywało się w założenia 

konkursu nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-003/17? 

Odpowiedź: Przedsięwzięcie, aby otrzymać dofinansowanie winno spełniać warunki określone 

zapisami kryteriów oceny oraz Regulaminem konkursu. Ponadto, powinno być związane z 

wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności 

poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę turystyki uzdrowiskowej. Należy mieć 

również na uwadze, że projekt powinien mieć wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy i 

przedsiębiorczość  

2. Jaki jest katalog podmiotów uprawnionych do wnioskowania w konkursie? 

Odpowiedź: zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Działania 4.9 Rozwój zasobów 

endogenicznych (konkurs nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-003/17), podmiotami uprawnionymi do 

ubiegania się o dofinansowanie są: jednostki samorządu terytorialnego położone na obszarach, 

którym został nadany status uzdrowiska - gmin uzdrowiskowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 

gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 879 ze zm.). 

3. Czy w ramach konkursu nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-003/17 istnieje możliwość realizacji 

projektu w formule partnerskiej? 

Odpowiedź: Nie ma możliwości realizowania projektów w partnerstwie, za wyjątkiem realizacji 

projektów w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne zdefiniowane w art. 2 pkt 24 oraz art. 62-64 

rozporządzenia ogólnego. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz SOOP beneficjentem tego 

typu projektu może być wyłącznie podmiot wskazany w katalogu wnioskodawców.  

4. Jak definiowane jest  partnerstwo publiczno – prywatne? 

Odpowiedź: partnerstwo publiczno-prywatne definiowane jest jako forma współpracy przy realizacji 

projektów między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, o której mowa w art. 2 pkt 24  

oraz art. 62 - 64 rozporządzenia ogólnego, poprzedzona przeprowadzeniem analizy przedrealizacyjnej 

(minimalny zakres przedmiotowej analizy określają Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020). Na gruncie prawa krajowego 

współpraca realizowana w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub 

ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi lub ustawy Prawo zamówień publicznych. W 

przypadku realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, przedłożenie analizy 

przedrealizacyjnej jest obligatoryjne na etapie aplikowania o środki w ramach EFRR. 
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5. Czy w ramach projektu możliwe jest zakwalifikowanie kosztów nasadzeń, budowy 

ścieżek, montaż elementów małej architektury oraz montaż oświetlenia, w ramach 

katalogu przedsięwzięć dopuszczonych do wsparcia? 

Odpowiedź: Możliwe jest ujęcie w ramach wydatków kwalifikowalnych kosztów nasadzeń, budowy 

ścieżek, montażu elementów małej architektury oraz montaż oświetlenia, w ramach katalogu 

przedsięwzięć dopuszczonych do wsparcia pn. przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i 

rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje 

w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę turystyki uzdrowiskowej.  

Warunkiem zakwalifikowania wspomnianych wydatków jest realizacja inwestycji wyłącznie w 

granicach obszarów (strefa „A", „B" lub „C"), którym nadano status uzdrowiska oraz wynikających z 

Planu Działania danej gminy uzdrowiskowej. Ponadto, przedsięwzięcie winno zapewniać poprawę 

jakości infrastruktury turystyki uzdrowiskowej i być powiązane bezpośrednio z lecznictwem 

uzdrowiskowym.  

Szczegółowy katalog wyłączeń z możliwości dofinansowania: 

a) tworzenie miejsc noclegowych oraz świadczeniem usług gastronomicznych, 

b) tworzenie, remont jak i modernizacja pól namiotowych i biwakowych, 

c) budowa, przebudowa, remont jak i modernizacja infrastruktury na potrzeby turystyki 

kongresowej, targowej i konferencyjnej (obszary wystawowe), 

d) inwestycje fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w 

przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie 

pomocy, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez 

wnioskodawcę/beneficjenta dokonane, 

e) budowa, przebudowa, remont jak i modernizacja dróg dojazdowych oraz ciągów 

pieszych/rowerowych poza obszarem/terenem inwestycji, 

f) zakup środków transportu (w tym przyczep do transportu sprzętu pływającego). 

6. W przypadku realizacji przedsięwzięcia na wodach morskich, w jakim terminie 

wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia załączników z grupy 3? 

Odpowiedź: W sytuacji gdy przedsięwzięcie realizowane jest na wodach morskich, ze względu na 

złożony proces uzyskania załączników środowiskowych, dopuszcza się złożenie Załączników nr: 3a, 

3b, 3c, 3d, 3e, 3j, 3k, 3p na etapie poprzedzającym podpisanie umowy  

o dofinansowanie.   


