
LP. Czego dotyczy pytanie Pytanie Odpowied ź

1
Dla kogo adresowany  jest 

konkurs 4.9

Jakie podmioty są uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach Działania 4.9? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.9 są:                                                     - 
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,                                                                                                - 
organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą,                                                                                                   - 
partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

2
Podmiot uprawniony do 

dofinansowania

Czy kościelna osoba prawna jest podmiotem urawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu dla 
Działania 4.9.

Fundacje i stowarzyszenia kościelne bądź wyznaniowe, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie nie są one zaliczane do organizacji pozarządowych, ale mogą prowadzić działalność pożytku 
publicznego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie takiej działalności. Powyższe oznacza, że kościelna osoba prawna 
nie jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu dla Działania 4.9.

3
Definicja produktu 

turystycznego

Czy produkt turystyczny wytworzony w ramach projektu musi być sprzedawany? Produkt turystyczny rozumiany jako gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta, składająca się z usług 
i towarów, której podstawę wyznacza atrakcja turystyczna rozumiana jako walory endogeniczne, w które wkomponowane jest 
zagospodarowanie turystyczne i paraturystyczne. Utworzony nowy produkt turystyczny lub rozwój istniejącego produktu na bazie 
potencjałów endogenicznych danego obszaru, nie musi być udostępniany odpłatnie. 

Ile wynosi maksymalny poziom dofinansowania w ramach projektów realizowanych na obszarze przejściowym SSW? Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych na obszarze SSW (podstawowym i przej ściowym ) wynosi 70% 
całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Ile wynosi maksymalny poziom dofinansowania w ramach projektu realizowanego zarówno na obszarze SSW jak i 
poza obszarem SSW?

W przypadku, gdy projekt realizowany jest zarówno na obszarze SSW oraz poza obszarem SSW, należy przyjąć poziom 
dofinansowania dla obszaru, na którym realizowana jest większa część przedsięwzięcia.

Czy możliwe są zmiany na mapie delimitacji SSW? Opracowanie „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań 
inwestycyjnych”  wskazuje metodologię wyznaczania Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) oraz jej aktualizacji. Zgodnie z ww. 
metodologią delimitacja SSW dokonywana jest na podstawie analizy wartości zestawu sześciu mierników syntetycznych 
wyznaczonych dla poszczególnych obszarów problemowych (dostępność do usług publicznych, demografia, infrastruktura 
techniczna, problemy miejscowości popegeerowskich, potencjał gospodarczy, ubóstwo), na podstawie której wskazywane są 
gminy z deficytami w ww. obszarach. Do delimitacji SSW, a więc obszaru o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju 
społeczno - gospodarczego przyjęto zasadę kumulacji deficytów, co oznacza, że SSW obejmuje gminy, w których występują 
deficyty w co najmniej trzech obszarach problemowych. Obok metodologii wyznaczania SSW przyj ęto równie ż zasadę 
cyklicznego monitorowania i okresowej oceny sytuacj i społeczno – gospodarczej, która nast ępować będzie w cyklu 
rocznym . W tym celu dane źródłowe, gromadzone w bazie danych regionalnych eRegion, bazie danych lokalnych GUS (BDL 
GUS), raportach, i innych równoważnych bazach są zbierane corocznie i poddawane procesowi monitorowania według tej samej, 
opisanej w dokumencie, metodologii. Na tej podstawie weryfikowany jest zakres terytorialny SSW oraz postulowane kierunki 
interwencji. Ostatniej aktualizacji SSW dokonano w czerwcu 2016 r., kolejna planowana jest najwcze śniej w marcu 2017 
r.

5 Rodzaj projektu

Czy w ramach konkursu dla Działania 4.9 możliwa jest realizacja projektu hybrydowego? W ramach konkursu dla Działania 4.9, ze względu na wyodrębniony katalog podmiotów uprawnionych do wnioskowania, nie ma 
mozliwości realizacji projektu hybrydowego. Dopuszcza się możliwość realizacji projektu w partnerstwie na podstawie umowy 
partnerskiej/porozumienia. 

Czy możliwe jest łączenie w ramach jednego projektu zakresów wsparcia wskazanych w lit. a-c katalogu 
dopuszczalnych działań w ramach konkursu dla Działania 4.9?

Powyższe zakresy są odrębne. Oznacza to, że ze względu na podział alokacji w ramach konkursu dla poszczególnych zakresów 
typu projektu, a także zróżnicowanie wysokości dopuszczalnych kwot dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowalnych, 
niemożliwe jest łączenie katalogów kosztów w ramach jednego projektu.

Co należy rozumieć przez sformułowanie "uzupełnienie infrastruktury o nowe mariny, porty i przystanie (…)"? Poprzez „nowe” należy tu rozumieć niefunkcjonujące aktualnie jako mariny, porty, czy przystanie. Oznacza to, że do budowy 
nowych marin, portów lub przystani wykorzystać można infrastrukturę już wcześniej istniejącą ale nie będącą częścią obecnie 
funkcjonującej mariny, portu czy przystani.

4 SSW



Czy wyłączono z możliwości dofinansowania w konkursie dla Działania 4.9  mariny, które otrzymały wsparcie w 
ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

W ramach lit. a) (Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego poprzez budowę, rozbudowę, 
przebudowę i modernizację infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego)  katalogu możliwych do 
finansowania działań wsparte będą projekty mające na celu uzupełnienie infrastruktury o nowe mariny, porty i przystanie oraz 
uzupełnienie infrastruktury istniejących marin, portów i przystani.

Gdzie można znaleść dokument strategiczny "Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze 
turystyki"? 

Dokument strategiczny "Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki", który określa kierunki 
rozwoju produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim został przyjęty przez Zarząd Wojwewództwa w dniu 17 
maja 2016 r., Uchwałą nr 786/16 i jest dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa 
Zachodniopomorskiego.

7 Dochód

Kiedy należy monitorować dochód? W trakcie realizacji projektu czy w fazie operacyjnej? Dochód w rozumieniu art 61 rozporz ądzenia ogólnego                                                                                                              
W przypadku projektów, dla których istnieje mozliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem (art. 61 ust. 1-5 
rozporządzenia ogólnego), a wysokość dofinansowania ustala się  w oparciu o metodę luki w finansowaniu,  należy zastosować 
procedurę monitorowania dochodu jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej (podczas realizacji projektu). Nie ma konieczności 
monitorowania dochodu w tego typu projektach w fazie operacyjnej.                                                                       W przypadku 
projektów, dla których nie ma mozliwości obiektywnego okreslenia przychodu z wyprzedzeniem (art. 61 ust 6 rozporządzenia 
ogólnego) a poziom dofinansowania ustala sie na poziomie dofinansowania określonego w Regulamienie konkursu dla Dzialania 
4.9., nalezy zastosować procedurę monitorowania dochodu w fazie operacyjnej (po zakończeniu realizacji projektu).                                                                                                                                                                        
Dochód incydentalny                                                                                                                                                                              
Obowiązek monitorowania odnosi się jedynie do fazy inwestycyjnej projektu dochodowego, jak i niedochodowego. Nie dotyczy 
projektów objetych pomoca publiczą  oraz których koszty kwalifikowalne nie przekraczja 50 000 Euro. 

8 Kwalifikowalno ść wydatków

Czy koszty związane z utworzeniem kawiarnii w ramach projektu będą kwalifikowalne? W katalogu wyłączeń z możliwości dofinansowania znajduje się świadczenie usług gastronomicznych, chyba że stanowią one 
element rekonstrukcji  w zakresie Rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję obiektów i miejsc 
historycznych oraz przystosowanie ich do działalności rekreacyjnej i turystycznej (lit. c) w katalogu przedsięwzięć.

9 Kwalifikowalno ść wydatków

Czy istnieje możliwość uznania za wydatek kwalifikowalny kosztu podniesienia rzędnych terenu w projekcie 
finansowanym w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych?

W projekcie finansowanym w ramach litery a) (Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego poprzez 
budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego)   katalogu 
możliwych do realizacji zadań dla konkursu na Działanie 4.9 możliwe jest sfinansowanie wydatku związanego z podniesieniem 
rzędnych terenu.

10
Rozliczaznie wydatków  dla 
projektów realizowanych w 

partnerstwie

Jak ma wyglądać płatność za usługę, która będzie kosztem kwalifikowalnym: za całość usługi płaci Lider i później 
obciąża partnerów odpowiednimi częściami kosztu czy na etapie podpisania umowy przez Lidera (Lider posiada 
pełnomocnictwo do reprezentowania partnerów) będą wskazani partnerzy i kwoty jakimi obciąży Wykonawca 
poszczególnych partnerów i Lidera?  Czy możliwe jest stosowanie zamiennie powyższych rozwiązań tzn. czy możliwe 
jest stosowanie przy jednym zamówieniu pierwszego rozwiązania a przy następnym drugiego rozwiązania (np. na 
usługi doradcze w zakresie sporządzenia studium wykonalności)?

Płatność za usługę dokonywana jest przez zamawiającego.
Szczegółowe informacje dotyczące, m.in. przepływu środków finansowych na dofinansowanie projektu pomiędzy Liderem a 
pozostałymi partnerami, ich prawa i obowiązki  oraz zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie określa umowa 
o partnerstwie lub porozumienie partnerskie. Wybór odpowiedniego sposobu rozliczeń i rodzaju dokumentów potwierdzających 
wydatki uzależniony jest od zapisów ww. umowy lub porozumienia, rodzaju zadań realizowanych przez poszczególne podmioty 
zaangażowane w realizację projektu oraz zapisów wniosku o dofinansowanie. Należy pamiętać, że nie jest dopuszczalne 
wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie. Jednocześnie, nalezy nadmienić, iż 
zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu (wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu konkursu dla Działania 4.9), § 
7 Odpowiedzialność i zobowiązania Beneficjenta, pkt. 10: Lider, w związku z realizacją Projektu, ponosi wyłączną 
odpowiedzialność wobec Instytucji Zarządzającej RPO WZ za działania i zaniechania pozostałych Partnerów, w tym za zgodność 
tych działań i zaniechań z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WZ.

6 Zakres wsparcia



Czy kosztem kwalifikowanym będzie dodatek do wynagrodzenia (tylko dodatek jako koszt kwalifikowany wraz z 
narzutami na wynagrodzenia wynikającymi z przepisów) dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę u partnera lub 
lidera, która będzie wykonywała zadania na rzecz całego projektu (kierownik projektu, zamówienia publiczne itp.)?

Regulamin konkursu dla Działania 4.9 wskazuje na możliwość sfinansowania w ramach projektu kosztu związanego z 
wynagrodzeniem osoby zatrudnionej na umowę o pracę i Lidera i partnerów.
Kategorie kosztów pośrednich, podlegają rozliczeniu stawką ryczałtową w wysokości stanowiącej łącznie nie więcej niż 2% 
kwalifikowanych kosztów bezpośrednich.
Wnioskodawca na etapie aplikowania zobowiązany jest przedstawić metodologię szacowania kosztów pośrednich.
Jednocześnie, warto nadmienić, iż zgodnie z podrozdziałem 6.16.1, pkt. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej 
zaangażowanie do projektu może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy o dzieło (z zastrzeżeniem 
podrozdziału 6.16.2, pkt. 4). Zgodnie z pkt. 6 i 8 (podrozdział 6.16.1), w przypadku okresowego zwiększenia obowiązków 
służbowych danej osoby, kosztem kwalifikowalnym w projekcie mogą być dodatki do wynagrodzeń do wysokości 40% 
wynagrodzenia podstawowego ze składnikami, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z 
zastrzeżeniem pkt. 7, który wskazuje, iż dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
a) możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
b) dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych 
przepisach prawa pracy,
c) dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym 
nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
d) dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w 
przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
e) dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
f) wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku 
projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie 
do zaangażowania pracownika w dany projekt.
8) Dodatki, o których mowa w pkt 6 i 7, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, 
o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa 
powszechnie obowiązującego.

Czy kosztem kwalifikowanym będzie dodatek do wynagrodzenia (tylko dodatek jako koszt kwalifikowany wraz z 
narzutami na wynagrodzenia wynikającymi z przepisów) dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę u partnera która 
będzie wykonywała zadania dotyczące projektu ale tylko w zakresie danego partnera np. księgowa, koordynator 
partnera itp.?

Zasady dotyczące ponoszenia wydatku w postaci dodatku do wynagrodzenia zostały opisane powyżej i są tożsame zarówno dla 
Lidera jak i partnerów. 
W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne zaangażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez 
beneficjenta i odwrotnie.
Przy planowaniu kosztów pośrednich należy pamiętać o obowiązującym limicie. W celu poprawnego oszacowania wartości 
wydatków kwalifikowalnych w projekcie wnioskodawca może posłużyć się Arkuszem do kalkulacji limitów w Działaniu 4.9, 
stanowiącym załącznik nr 1a do regulaminu konkursu dla Działania 4.9.

13
Kwalifikowalno ść wydatków 
w projekcie obj ętym pomoc ą 

publiczn ą

Jaki jest dopuszczalny katalog wydatków w przypadku realizacji projektu objętego pomocą publiczną? Katalog wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych pomocą publiczną został opisany w podrozdziale 3.5 Regulaminu 
konkursu dla Działania 4.9 

14

Które wskaźniki są obligatoryjne? W ramach konkursu dla Działania 4.9 wystepują dwie kategorie wskaźników: produktu i rezultatu.                              Spośród 
wszystkich wskaźników produktu dotyczących Działania 4.9 wnioskodawca zobowiązany jest okreslić we wniosku o 
dofinansowanie obowi ązkowo wskaźnik nr 1 pn. "Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych ". Pozostałe 
wskaźniki należy wybrać, gdy są adekwatne dla danego projektu.                                                                                                                         
Spośród wskaźników rezultatu dotyczących Działania 4.9 wszystkie wskaźniki są obowiązkowe, jednkaże w przypadku 
wskaźników dotyczących wzrostu zatrudnienia należy wybrać wskaźnik adekwatny do rodzaju podmiotu ubiegającego się o 
wsparcie. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników dotyczących wzrostu zatrudnienia, należy wpisać wartość zero.                                                                                                                                                                                                          
W Regulaminie konkursu w rozdziale 4, pkt 12 (tabela) wyszczególniono wszystkie wskaźniki występujące w ramach konkursu dla 
Działania 4.9 wraz z zaznaczeniem, które są obligatoryjne.

15

Czy wskaźniki związane z bezpośrednim generowaniem miejsc pracy (tj. wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach, wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach) są obligatoryjne? Kiedy będą weryfikowane? 
Czy będą podlegały weryfikacji także w okresie trwałości?

Tak, wskaźniki rezultatu dotyczące wzrostu zatrudnienia są obowiązkowe dla każdego projektu. Należy wybrać wskaźnik 
adekwatny do rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie. W przypadku nie osiagnięcia wskaźnika dotyczącego wzrostu 
zatrudnienia, należy wpisać wartośc zero. Ponadto, wnioskodawca w wyniku realizacji projektu nie ma obowiązku bezpośredniego 
wygenerowania miejsc pracy. Natomiast spełnienie tego warunku będzie podlegało dodatkowej punktacji. Wskaźnik rezultatu 
powinien być osiagnięty najpóźniej w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu oraz utrzymany w okresie trwałości 
projektu tj. 5 lat.

16 Luka w finansowaniu
W jakim przypadku wysokość dofinansowania określana jest w oparciu o metodę luki w finansowaniu? Wysokość dofinansowania określana jest w oparciu o metodę luki w finansowaniu w przypadków projektów generujących dochód 

w mysl art. 61 rozporządzneia ogólego tj. gdy całkowite wydatki kwalifikowalnego przewyższają 1 mln EUR (z zastrzeżeniem 
wyłączeń z zastosowania metody luki w finansowaniu oraz zasad dotyczących pomocy publicznej). 

12
Kwalifikowalno ść wydatków 

(personel projektu)

Wskaźniki



17
Definicje w ramach 

czasowych 
kwalifikowalno ści

Jaka jest różnica pomiędzy definicją rozpoczęciem realizacji projektu oraz rozpoczęciem prac? Najczęściej data rozpoczęcia realizacji projektu oraz data ropoczęcia prac jest tożsama. Natomiast w sytuacji, gdy projekt 
obejmuje zakup gruntu,  datą rozpoczęcia realizacji projektu będzie data zakupu gruntu, a datą rozpoczęcia prac będzie data 
rozpoczęcia robót budowlanych lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, 
które powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna w zależności od tego co nastąpi najpierw. Zakup gruntu ani prac 
przygotowawczych nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Powyższe definicje zostały szczegółowo opisane w Podrozdziale 3.1 
Regulaminu konkursu dla Działania 4.9.

18 Wniosek o dofinansowanie

Która z opcji wskazanych w sekcji A.2 wniosku o dofinansowanie dyskwalifikuje projekt z możliwości dofinansowania? Wybór którejkolwiek odpowiedzi w sekcji A.2 nie dyskwalifikuje projektu z możliwości dofinansowania, a stanowi jedynie element 
informacyjny dla Instytucji Zarządzającej RPO. Niemniej jednak, zaznaczenie odpowiedzi wskazującej na możliwość  
zrealizowania projektu w terminie i w zakresie przewidzianym we wniosku o dofinansowanie w sytuacji, gdy projekt nie otrzyma 
dofinansowania ze środków RPO WZ sugerować może, że Wnioskodawca posiada niezbędne środki finansowe na realizację 
przedsięwzięcia. 

19 Wniosek o dofinansowanie

W przypadku realizacji pojektu w formule partnerskiej sekcja B.10 odnosi się wyłącznie do Lidera czy także do 
partnerów?

W polu B.10 wniosku o dofinansowanie należy podać wszystkie projekty o dofinansowanie, których w ramach RPO WZ ubiega się 
wnioskodawca. Jako Wnioskodawcę zgodnie z Ustawą wdrożeniową należy rozumieć podmiot, który złożył wniosek o 
dofinansowanie. W  przypadku projektów partnerskich na podstawie umowy partnerskiej/porozumienia beneficjentem pomocy jest 
Lider. 

20
Realizacja projektu w 

kontek ście stosowania 
ustawy PZP

Czy wnioskodawca/beneficjent będący jednostką samorządu terytorialnego musi stosować zasadę konkurencyjności 
w przypadku udzielania zamówień publicznych w ramach Działania 4.9, w przypadku zamówień publicznych o wartości 
niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 PZP, a jednocześnie przekraczającej 20 tys. zł netto?

W przypadku zamówień o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 PZP, a jednocześnie równej lub przekraczającej 20 
tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), udzielenie zamówienia w ramach projektu realizowanego przez 
jednostkę samorządu terytorialnego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności.Niezależnie od wysokości wydatku 
Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do jego poniesienia zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w szczególności 
w sposób celowy, oszczędny, w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę.                                                                                                                                                                                                        
Zasady udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WZ opisuje szczegółowo załącznik nr 5 do umowy o 
dofinansowanie (stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu) dostępny na stronie internetowej Programu www.rpo.wzp.pl.   
Ponadto proszę zwrócić uwagę, iż w dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 
ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 
ustaw.Ustawa weszła w życie w dniu  28 lipca 2016 r. 

Jakie załączniki należy złożyć w przypadku realizacji projektu w formule "zaprojektuj i wybuduj"? Zgodnie z Regulaminem konkursu dla Działania 4.9 w przypadku realizacji projektu w formule "zaprojektuj i wybuduj" nie jest 
wymagany na etapie aplikowania wyciąg z dokumentacji technicznej (załącznik nr 5.1 do wniosku o dofinansowanie) oraz 
potwierdzenie posiadania prawa do dysponowania nieruchomością. Opis zadania budowlanego w tym przypadku należy 
przedstawić za pomocą Programu Funkcjonalano - Użytkowego (załącznik 5.3). Pozostałe załączniki obowiązkowe na etapie 
aplikowania są obligatoryjne (rodział 5 pkt 4 ppkt 1 Regulaminu konkursu 4.9).                                                       W przypadku 
dokumentów dotyczących oddziaływania projektu na środowisko (załącznik nr 3) oraz decyzji dotyczących warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz dokumentów zezwalających na realizację inwestycji (załącznik nr 4) wraz z wszelkimi 
wymaganymi prawem budowlanym pozwoleń, możliwymi do uzupelnienia na etapie przed podpisaniem umowy, dla projektów 
realizowanych w formule "zaprojektuj i wybuduj", dopuszcza się możliwość ich złożenia nie później niż w ciągu 12 miesięcy od 
dnia podpisania umowy o dofinasowanie. Pozostałe załączniki obowiązkowe na etapie przed podpisaniem umowy, są 
obligatoryjne (rodział 5 pkt 4 ppkt 2 Regulaminu konkursu 4.9).                                                                                                                                                  

Czy do projektu należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową (takie jak bilans, rachunek zysków i 
strat, rachunek przepływów pieniężnych, opinię biegłego rewidenta, PITY, itp.) zarówno Lidera jak i partnerów?

Wnioskodawca (Lider) z partnerami są zobowiązani złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumenty potwierdzające 
sytuację finansową zarówno Lidera jak i partnerów. Wymagany zakres dokumentacji określony jest zapisami Rozdziału 5 
regulaminu konkursu.

Partnerzy w ramach Załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie, zobowiązani są przedstawić dodatkowo Oświadczenie o 
zakresie dokumentów sprawozdawczych Partnera (wg wzoru).

Zapisy załącznika nr 1 do regulaminu konkursu: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 wraz z 
instrukcją wypełniania, który w części I. Deklaracja wnioskodawcy wskazują zakres oświadczeń, które należy złożyć w przypadku 
niedysponowania dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową.

Oświadczenie nr 26 o brzmieniu:  Oświadczam, że w chwili obecnej nie dysponuję dokumentami potwierdzającymi sytuację 
finansową, które dotyczą zamkniętych okresów sprawozdawczych i zobowiązuję się do ich dostarczenia niezwłocznie po ich 
opracowaniu, najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Oświadczenie nr 48 o brzmieniu: Oświadczam, że każdy z Partnerów niedysponujący w chwili obecnej dokumentami 
potwierdzającymi sytuację finansową, które dotyczą zamkniętych okresów sprawozdawczych, zobowiązuje się do ich 
dostarczenia niezwłocznie po ich opracowaniu, najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.  

Czy w przypadku realizacji projektu w formule partnerskiej Plan działań jednostki samorządu terytorialnego składany 
jest wyłącznie przez Lidera czy winien być składany również przez partnerów?

W sytuacji realizacji projektu w formule partnerskiej należy założyć załącznik nr 5.26 zarówno Lidera jak i partnerów.

Załączniki21



Czy Gmina, w której realizowany będzie wnioskowany projekt musi przygotować  jeden  „Plan działania przyjęty przez 
jednostkę samorządu terytorialnego” dla całego swojego obszaru, opisujący wszystkie potencjalne produkty 
turystyczne Gminy? 
Czy dopuszczalne jest by Gmina przygotowała kilka tego rodzaju dokumentów, oddzielnie dla kilku miejscowości lub 
oddzielnie dla kilku produktów turystycznych?

Zgodnie z zapisami Rozdziału 5 Regulaminu konkursu dla Działania 4.9 Plan działań jst jest to dokument zawierający opis 
poszczególnych zadań i działań/przykładów działań powiązanych ze sobą, realizowanych na obszarze danej/ych jst, przez różne 
podmioty. Jest to dokument planistyczno-operacyjny, wskazujący projekty oparte na endogenicznych potencjałach obszaru 
tworzących produkt/produkty turystyczne. 
Plan działań przedstawia zadania i sposoby realizacji lokalnych i regionalnych strategii rozwoju w zakresie turystyki, na danym 
obszarze.
Schemat/struktura Planu działań:
1. Diagnoza obszaru, zidentyfikowanie potencjałów endogenicznych z wykazaniem potencjału, który będzie rozwijany poprzez 
przedsięwzięcia tworzące produkt/produkty turystyczne -  maksymalnie 2-4 strony.
2. Odniesienie do dokumentu „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” oraz dokumentów 
strategicznych gminy/powiatu – wskazanie jak dana grupa przedsięwzięć realizuje założenia i kierunki rozwoju przyjęte we  
wskazanych dokumentach strategicznych -  maksymalnie 1-2 strony. Nie ma konieczności powoływania się na nazwę dokumentu 
„Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki”. Plan działania jst musi wpisywać się w zakres 
rzeczowy ww. dokumentu strategicznego. 
3. Lista działań/typów działań zaplanowanych do realizacji oraz ich powiązań pomiędzy sobą, jak również uzasadnienie ich wpływu 
na wykorzystanie wskazanego endogenicznego potencjału.

Zapis regulaminu wskazuje, iż Plan działań jst winien kompleksowo odnosić się do zadań i działań realizowanych na obszarze 
danej jst.

Kto powinnien zatwierdzić Plan działań jednostki samorządu terytorialnego (załącznik 5.26)?
Plan działań jst (załącznik 5.26) należy przyjąć zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami jednostki samorządu 
terytorialnego tj. w sposób zapewniający jego obowiązywanie i stosowanie.

22
Regulamin konkursu 

Podrozdział 7.2.2 Ocena 
merytoryczna I stopnia

Co oznacza zapis pkt. 5 Regulaminu konkursu dla Działania 4.9: IZ RPO WZ wezwie wnioskodawcę do aktualizacji 
dokumentacji aplikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania oraz wskaże wnioskodawcy zakres 
koniecznej aktualizacji, z zastrzeżeniem, że poziom wsparcia (procent dofinansowania) nie może ulec zmianie.  

Zapis oznacza, iż w wyniku poprawy/aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej w trakcie oceny merytorycznej I stopnia, poziom 
wsparcia (procent dofinansowania) nie może ulec zwiększeniu.

23
Kryteria wyboru projektów - 

ocena projektów
Kryteria wyboru projektów wskazują skalę punktową, jednakże bez wskazania jakie warunki należy spełnić aby 
osiągnąć daną wartość ze skali punktów. Gdzie można je znaleźć?

Podział skali punktowej w ramach kryteriów jakości został doprecyzowany w kartach oceny projektów, które są dostępne na 
stronie www.rpo.wzp.pl w miejscu gdzie znajduje się dokumentacja konkursowa dotycząca Działania 4.9.

24 Serwis Beneficjenta
Jak rozwiązać problem braku możliwości rejestracji w systemie (SL2014), celem umieszczenia zapytań ofertowych 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w Bazie konkurencyjności , bez nadanego numeru projektu 
(wniosek o dofinansowanie jeszcze nie wpłynął do IOK i nie został zarejestrowany w SL2014)

Do publikacji ogłoszeń w Bazie konkurencyjności uprawnieni są jedynie beneficjenci (tzn. podmioty, które podpisały umowę o 
dofinansowanie). Do zarejestrowania się w Bazie koniecznym jest posiadanie numeru projektu. W trakcie procesu rejestracji dane 
dotyczące beneficjenta będą weryfikowane w oparciu o informacje zawarte w systemie SL2014 (SL2014 – aplikacja główna 
centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywana m.in. w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IZ 
RPO WZ). W konsekwencji rejestracja w Bazie nie będzie możliwa, jeżeli informacji dotyczących projektu nie będzie w systemie 
SL2014.                                                                               Sposób postępowania, jaki powinny przyjąć podmioty, które jeszcze 
nie są beneficjentami, został opisany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na 
lata 2014-2020 (przypis 37 odnoszący się do treści pkt 7 w sekcji 6.5.3), tj.: Ww. strona internetowa będzie umożliwiać 
umieszczanie ogłoszeń przez beneficjentów PO. Jeśli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co 
najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia 
publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.
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Załącznik 3b - deklaracja 

organu odpowiedzialnego za 
gospodark ę wodn ą

Co należy zrobić w sytuacji, gdy wnioskodawca, zgodnie z Regulaminem konkursu oraz Zasadami dla wnioskodawców 
RPO WZ 2014-2020 Ocena oddziaływania na środowisko (załącznik nr 5 do regulaminu konkursu), zobowiązany do 
dostarczenia załącznika 3b (deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną) na etapie składania wniosku 
o dofinansowanie, nie jest w stanie przedłożyć wymaganego dokumentu z związku z trwającym postępowaniem o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych oraz odmową podpisania ww. dokumentu przez RDOŚ do czasu 
przeprowadzenia ww. postępowania?

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz Zasadami dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Ocena oddziaływania na środowisko (załącznik nr 5 do regulaminu konkursu), w przypadku 
projektu, dla którego obowiązuje zestaw C – załącznik nr 3b Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną jest 
dokumentem obowiązkowym do dostarczenia na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak, w przypadku, gdy 
wypełniając sekcję H.9.1 wniosku o dofinansowanie zaznaczona zostanie odpowiedź NIE, wnioskodawca zobowiązany jest 
dostarczyć wypełniony przez właściwy organ deklarację. Jeśli w takiej sytuacji wnioskodawca nie dysponuje załącznikiem 3b w 
związku z trwającym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz niemożnością wystawienia 
stosownego dokumentu przez właściwy organ (RDOŚ) do czasu przeprowadzenia postępowania, należy załączyć do wniosku o 
dofinansowanie pismo RDOŚ potwierdzające odmowę wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla 
proponowanego projektu do czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie, wnioskodawca 
wypełniając sekcję H.11 wniosku o dofinansowanie powinien zobowiązać się do dostarczenia załącznika 3b w terminie 
późniejszym (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) oraz określić termin dostarczenia wymaganego dokumentu.  


