Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach Działania
3.4 typ 1

Na jakie systemy mogą być przyznane środki w ramach działania 3.4 Adaptacja do zmian
klimatu ‐ Typ 1. Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.
przykładem jest program SISMS dla samorządów, a czy można aplikować o inną formę np.
zakup sprzętu cyfrowego radiotelefony dla gmin powiatu, czy np. centrale alarmowe itp.
W celu trafnego określenia zakresu projektu należy zwrócić uwagę na zapisy zawarte
w dostępnym na stronie https://www.wfos.szczecin.pl/rpo‐wz‐2014‐2020/konkursy.html
Regulaminie naboru dla Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 1. Rozwój systemów
wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, ewentualnie porównać go z Regulaminem
naboru dla Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa
w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych
lub poważnych awarii.
Typ 1.
§ 7 Kwalifikowalność wydatków – Za kwalifikowalne uznaje się w szczególności następujące
wydatki: (m.in.) Wydatki na budowę i doskonalenie stanowisk do analizowania
i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami, w tym: zakup
i montaż sprzętu komputerowego wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie do
wykonywania analiz, prognozowania i modelowania zagrożeń oraz prawdopodobnych
skutków ich oddziaływania.
W ramach konkursu wsparcie może uzyskać następujący typ projektów ‐ Rozwój systemów
wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń (§ 4 Przedmiot konkursu i warunki
dostępu).
Typ 2.
§ 7 Kwalifikowalność wydatków – Za kwalifikowalne uznaje się w szczególności następujące
wydatki: (m.in.) sprzęt łączności i sygnalizacyjny, fabrycznie nowe wozy pożarnicze
(maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych na zakup jednego wozu wynosi 730 000,00
zł, jednocześnie koszt zakupu wozów musi stanowić co najmniej 90% wartości wydatków
kwalifikowalnych projektu), środki ochrony strażaka, sprzęt pożarniczy, pompy.
W ramach konkursu wsparcie może uzyskać następujący typ projektów – Wyposażenie służb
ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk
katastrofalnych lub poważnych awarii, ale do konkursu może przystąpić tylko następujący
podmiot – Ochotnicza Straż Pożarna, jej związki i odziały (§ 4 Przedmiot konkursu i warunki
dostępu).

Bardzo istotną kwestią jest właściwe określenie wskaźników produktu i rezultatu
(§ 6 Wskaźniki).
Typ 1.
§ 6 Wskaźniki – Wskaźnik produktu określony dla niniejszego konkursu to „Liczba
wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego
ostrzegania [szt.]”.
Typ 2.
§ 6 Wskaźniki – Wskaźniki produktu określone dla niniejszego konkursu to: a) Liczba
jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i
usuwania skutków katastrof [szt.], b) Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych
w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.].
Reasumując, przywołany system teleinformatyczny wykorzystywany do masowego
powiadamiania ludności na telefony komórkowe wydaje się być dobrym przykładem
systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, natomiast zakup sprzętu
cyfrowego, radiotelefonów, centrali alarmowych może zostać zakwalifikowany przez
Beneficjenta do:
‐ wydatków na budowę i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń
(w tym zakup i montaż sprzętu komputerowego wyposażonego w specjalistyczne
oprogramowanie do wykonywania analiz, prognozowania i modelowania zagrożeń oraz
prawdopodobnych skutków ich oddziaływania) – Typ 1.
lub sprzętu łączności i sygnalizacyjnego – Typ 2. W przypadku projektu złożonego w tym
konkursie beneficjentem może być tylko OSP, jej związki i oddziały, a koszt zakupu wozów
pożarniczych to co najmniej 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

