
 

 

 

Lista odpowiedzi na najczęściej  zadawane pytania dotyczące naboru w  ramach Działania 

3.3 

 

Jakie dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawca powinien załączyć do 

wniosku?  Jakie  dokumenty  będą  brane  pod  uwagę  przy  ocenie  zdolności  finansowej 

Wnioskodawcy?  Za  pomocą  jakich  dokumentów Wnioskodawca ma wykazać,  że  będzie 

dysponował  środkami  finansowymi na  realizację projektu  (czy wystarczy oświadczenie)? 

Czy wśród  załączników  powinien  znaleźć  się WPF?  Jeśli  tak,  to  czy  do WPF‐u  powinna 

zostać  wpisana  inwestycja,  którą  Wnioskodawca  chciałby  zrealizować  w  ramach 

składanego wniosku o dofinansowanie? 

Dokumentami potwierdzającymi  sytuację  finansową Wnioskodawcy w przypadku  jednostki 

samorządu terytorialnego  są: 

• bilans za poprzedni rok, 

• opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za poprzedni rok lub 

oświadczenia RIO, 

• wieloletnia prognoza  finansowa  (w przypadku projektów  realizowanych dłużej niż 1  rok) 

lub uchwała budżetowa (w przypadku projektów, których realizacja jest krótsza niż 1 rok), 

• umowy dotacji, dokumenty potwierdzające przyznanie subwencji, itp. (jeśli dotyczy). 

Jeśli Wnioskodawca nie dysponuje jeszcze bilansem za poprzedni rok oraz nie posiada opinii 

składu  orzekającego  RIO  o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  poprzedni  rok  lub 

oświadczenia RIO sporządzonego na podstawie opinii składu orzekającego RIO powinien do 

wniosku  o  dofinansowanie  dołączyć  oświadczenie  o  ich  dostarczeniu  niezwłocznie  po  ich  

opracowaniu, ale nie później niż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz dołączyć 

do  wniosku  o  dofinansowanie  ww.  dokumenty  sporządzone  za  przedostatni  rok.  Wyżej 

wymienione  oświadczenie  należy  dołączyć  do  dokumentów  potwierdzających  zdolność 

finansową Wnioskodawcy. 

Dokumentami,  które  będą  brane  pod  uwagę  przy  ocenie  zdolności  finansowej 

Wnioskodawcy  będą  dokumenty  potwierdzające  sytuację  finansową  Wnioskodawcy 

wymienione powyżej. Na podstawie powyższych dokumentów  zostanie  zweryfikowane czy 

Wnioskodawca będzie dysponował środkami finansowymi na realizację projektu. 

Uprzejmie  informuję,  iż  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  powinna  zostać  wpisana 

inwestycja,  którą  Wnioskodawca  chciałby  zrealizować  w  ramach  składanego  wniosku 

o dofinansowanie. 

Ponadto  informuję,  że  Wieloletni  Plan  Finansowy  Gminy  będzie  załącznikiem 

obowiązkowym,  ale  możliwym  do  dostarczenia  na  etapie  podpisywania  umowy  o 

dofinansowania projektu. 



 

Czy w  zakresie  przedmiotowego  działania mogą  brać udział  projekty  dotyczące  budowy 

kanalizacji  deszczowej  na  terenie  miasta  do  100  tyś.  mieszkańców  (  okoliczne  tereny 

zamieszkałe) nie objętego mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz czy inwestycja, 

o której mowa wyżej może dotyczyć budynku użyteczności publicznej  (np. budynek ZOZ, 

Straż Pożarna, Policja). Jeżeli  inwestycja znajduje się poza terenem ryzyka powodziowego 

w jaki sposób wskazać  spełnienie wskaźnika „liczba mieszkańców odnoszących korzyści ze 

środków ochrony powodziowej”? 

Działanie  3.3  ukierunkowane  jest  na  minimalizowanie  skutków  (np.  susze,  podtopienia, 

zalania) niekorzystnych zjawisk pogodowych na obszarach miast o ludności mniejszej niż 100 

tys. mieszkańców.  

Metodą  pomiaru  przedmiotowego  wskaźnika  "Liczba  ludności  odnoszących  korzyści  ze 

środków  ochrony  przeciwpowodziowej"  będą  dane  pozyskiwane  bezpośrednio  od 

wnioskodawcy na podstawie przedstawianej przez niego metodologii wyliczenia wskaźnika.  

W przypadku braku map  zagrożenia powodziowego wnioskodawca może  zaczerpnąć dane 

z Banku Danych Lokalnych lub innych dokumentów statystycznych. 

Jeśli  zaś  chodzi  o  realizację  projektu  na  terenie  nieobjętym mapami  zagrożenia  i  ryzyka 

powodziowego  istnieje możliwość  otrzymania  dofinansowania w  ramach  przedmiotowego 

działania,  jednak  w  tym  przypadku  Wnioskodawca  powinien  wyczerpująco  uzasadnić 

realizację projektu na  danym terenie we wniosku o dofinansowanie. 

W  przypadku  projektu  dotyczącego  budynku/budynków  użyteczności  publicznej  również 

istnieje  możliwość  realizacji  projektu,  należy  jednak  pamiętać  o  osiągnięciu  wskaźnika 

rezultatu  bezpośredniego.  Przedmiotowy  wskaźnik  jest  kluczowy  w  ramach  niniejszego 

konkursu i jest obligatoryjny dla wszystkich wnioskodawców. 

 

Jako załączniki do wniosku o dofinansowanie dołączone są 2 wzory deklaracji. Jedna z nich, 

Załącznik  3b,  to deklaracja organu odpowiedzialnego  za  gospodarkę wodną. W  serwisie 

Beneficjenta część H.9 wniosku o dofinansowanie ‐ ocena oddziaływania na jednolitą część 

wód  jest nieaktywna. W związku z tym czy należy ten dokument  (deklarację) załączać do 

wniosku  o  dofinansowanie?  Jeśli  tak  czy  organem wydającym  powyższą  deklarację  jest 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska? 

Z  wnioskiem  o  dofinansowanie  należy  przedstawić  również  załącznik  3b.  Organem 

wydającym  przedmiotową  deklarację  jest  Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska. 

Szczegółowe informacje dotyczące załączników środowiskowych zostały opisane w Zasadach 

dla Wnioskodawców RPO WZ 2014‐2020 Ocena oddziaływania na środowisko stanowiących 

załącznik nr 5 do regulaminu konkursu. 

 



Czy  Wnioskodawca,  który  planuje  realizować  inwestycję  w  ramach  przedmiotowego 

działania  musi  na  dzień  składania  wniosku  o  dofinansowanie  posiadać  prawo  do 

dysponowania nieruchomością, czy możliwe  jest uzyskanie niezbędnych zgód w  terminie 

późniejszym, tj. w momencie ubiegania się o pozwolenie na budowę? 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie jest zobligowany do uzupełnienia pola A.4.9.4 

dotyczącego tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. 

W przypadku,  gdy  żadna  z  opcji  przedstawionych w    liście wyboru  nie  reguluje  prawa  do 

dysponowania  nieruchomością,  należy  wybrać  pole  "inne"  oraz  załączyć  do  wniosku 

o dofinansowanie  Oświadczenie  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością 

w celu realizacji projektu.   

Informuję dodatkowo,  iż w ramach projektu możliwy  jest np. zakup nieruchomości zgodnie 

z Wytycznymi  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014  ‐  2020.  W takim  przypadku  nabycie  nieruchomości  i  prawo  do  dysponowania  nią 

następuje w trakcie realizacji projektu. 

 

Proszę  o  udzielenie  informacji  na  temat  wskaźnika  rezultatu  kluczowego  „Liczba  osób 

odnoszących  korzyści  (…)”.  W  dzielnicach  zamieszkałych  na  stałe  określenie  liczby 

mieszkańców nie  stanowi większego problemu,  jednak  jak ustalić  tę  liczbę w przypadku 

pensjonatów  i  hoteli. W  jednym  z projektów  kanalizacja  deszczowa  będzie  realizowana 

właśnie na takim terenie – dzielnica uzdrowiskowa. Poza budownictwem mieszkaniowym 

znajduje  się  również  obszar  sanatoryjno‐hotelowy.  Osoby,  które  do  tych  ośrodków 

przyjeżdżają – przebywają tam od kilku dni do nawet kilku miesięcy, są meldowani, wiec są 

swego rodzaju mieszkańcami. 

Ostania  kwestia  to  procent  osób  odnoszących  korzyści  z  ochrony  (…),  jaki  pojawia  się 

w kryteriach. Do  czego mamy  odnieść  dane?  Realizując  kanalizację  deszczową w  jednej 

z wielu  lokalizacji  miasta,  zabezpieczamy  obszar  objęty  daną  kanalizacją,  zlewnią.  W 

związku  z  tym  procent wychodzi  100  danego  obszaru,  czy  raczej  odnieść  się  do  całego 

miasta? 

Metodą pomiaru przedmiotowego wskaźnika, w przypadku obszaru na którym znajdują się 

pensjonaty  i  hotele  są  dane  pozyskiwane  bezpośrednio  od  wnioskodawców.  Punktem 

wyjścia  dla  oszacowania  liczby  ludności  osób  korzystających  z  ochrony  powinny  być 

tworzone  obecnie  mapy  zagrożenia  powodziowego.  Wskazane  mapy  są  tworzone  przez 

Krajowy  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  i  są  dostępne  na  stronie  internetowej: 

http://www.powodz.gov.pl.  Mapy  zagrożenia  powodziowego  nie  są  obligatoryjnym 

dokumentem  na  podstawie  którego  szacowana  jest  liczba  osób  odnoszących  korzyści 

z zaplanowanej  inwestycji. Wnioskodawca może  również  zaczerpnąć dane  z Banku Danych 

Lokalnych lub innych dokumentów statystycznych lub samodzielnie przyjąć metodę pomiaru 

wskaźnika. 



W kwestii określenia kryterium skuteczności powinno zostać określone przez liczbę osób [%] 

odnoszących korzyści z ochrony przed zagrożeniami należy odnieść dane do obszaru miasta 

objętego  zagrożeniem  powodziowym  (odnosi  się  to  do  obszaru  w  mieście,  na  którym 

występują zagrożenia powodziowe, może być to obszar całego miasta). 

 


