
 

 

Lista odpowiedzi na najczęściej  zadawane pytania dotyczące naboru w  ramach Działania 

3.4 typ 2 

Czy w konkursie jest możliwość realizacji tj. zakupu samochodu pożarniczego tylko w roku 

2016 ? Zakup jest planowany dopiero w roku 2017. 

Ograniczeniem  czasowym  realizacji  projektu  w  powyższym  działaniu  są  ramy  czasowe 

realizacji RPO WZ 2014‐2020 tj. 1 stycznia 2014 r. do  31 grudnia 2023 r. W związku z tym 

istnieje możliwość zakupu samochodu pożarniczego w 2017 roku, jednak realizacja projektu 

nie  może  zostać  zakończona  przed  złożeniem  wniosku  o  dofinansowanie.  Zgodnie 

z wytycznymi  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 

Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na 

lata 2014‐2020 do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który 

został  fizycznie ukończony  (w przypadku  robót budowlanych)  lub w pełni  zrealizowany  (w 

przypadku  dostaw  i  usług)  przed  przedłożeniem  IZ  PO/IP  PO/IW  PO  wniosku  o 

dofinansowanie w  ramach PO, niezależnie od  tego,  czy wszystkie dotyczące  tego projektu 

płatności zostały przez Beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy 

rozumieć  projekt,  dla  którego  przed  dniem  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie  nastąpił 

odbiór ostatnich robót, dostaw  lub usług. W przedmiotowym działaniu został  już ogłoszony 

nabór wniosków i trwa od 1 lutego 2016 r. do 31 marca 2016 r., na całą alokację środków tj. 

11 940 000 zł,  kolejne nabory wniosków dotyczące tego działania na dzień dzisiejszy nie są 

planowane. Maksymalne dofinansowanie projektu  środkami UE  (EFRR) w przedmiotowym 

działaniu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu, w związku z tym proszę również 

zwrócić uwagę na konieczność  zapewnienia wkładu własnego dla projektu w 2017  roku w 

przypadku  zakupu  samochodu  pożarowego  w  danym  roku.  Zgodnie  ze  Szczegółowym 

Opisem  Osi  Priorytetowych  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Zachodniopomorskiego  na  lata  2014‐

2020   (http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/soop_50_20160202_v2.pdf)   w  ramach 

powyższego działania Beneficjentem może być jedynie Ochotnicza Straż Pożarna, jej związki 

i oddziały. 

 

Przedmiotem  projektu  będzie  zakup  wozu  strażackiego  przez  OSP,  nie  jest  to 

przedsięwzięcie wskazane w  żadnej z grup ujętych w dyrektywie OOŚ, ani  też nie będzie 

potencjalnie  wpływać  na  obszar  Natura  2000,  w  związku  z  czym  dla  takiego  wniosku 

obowiązuje  Zestaw  H  załączników,  a  konkretnie  rzecz  ujmując,  z  uwagi  na  brak  robót 

budowlanych,  jedynie  deklaracja organu  odpowiedzialnego  za monitorowanie  obszarów 

Natura  2000  wraz  z  mapą,  gdyż  w  przypadku  załącznika  3b  ‐  deklaracji  organu 

odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, możemy założyć, że nie dotyczy? 

Zgodnie  z zapisami  ujętymi  w  załączniku Zasady  dla  Wnioskodawców  Regionalnego 
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oddziaływania  na  środowisko  załącznik  3  b  Deklaracja  organu  odpowiedzialnego  za 

gospodarkę  wodną  (wg  wzoru)   nie  dotyczy  projektów  niestacjonarnych  (polegających 

np.  zakupie wozu strażackiego wraz z oprzyrządowaniem). Załącznik 3 a Deklaracja organu 

odpowiedzialnego  za  monitorowanie  obszarów  Natura  2000  wraz  z  mapą,  na  której 

wskazano  lokalizację  projektu  i obszarów  Natura  2000  (wg  wzoru)  także  nie  dotyczy 

projektów  niestacjonarnych.  Szczegółowe  informacje  znajdują  się  w  Rozdziale  5‐  Zakres 

wymaganej dokumentacji wyżej wymienionego złącznika. 

 

Czy w  przypadku,  gdy OSP  jest wnioskodawcą  istnieje możliwość  zapewnienia  środków 

(poręczenia) wkładu własnego potrzebnego do realizacji projektu przez gminę. Czy gmina 

może sfinansować wkład własny do projektu? 

Beneficjent musi posiadać zabezpieczone  środki  finansowe na wkład własny. Wkład własny 

może być zapewniony przez gminę np. w formie dotacji przekazanej na realizację projektu. 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu aplikującym o środki (Wnioskodawcą)  jest OSP. Jednak 

ze względu na konieczność przeprowadzenia szeregu formalności (w tym zmian w budżecie 

Gminy  i  formalnego  przekazania  środków  na  konto OSP), Gmina  chciałaby w  przeciągu 

najbliższych  2‐3  dni  przeprowadzić  procedurę  wyboru  wykonawcy  dokumentacji 

aplikacyjnej, w tym studium wykonalności dla projektu OSP. 

Zgodnie  z  wytycznymi  z  perspektywy  2007‐2013  dla  RPO  WZ,  taka  konstrukcja  była 

możliwa  i  wymagała  jedynie,  aby  OSP  aplikując  o  środki  wskazała  we  wniosku 

aplikacyjnym  i  studium  wykonalności,  iż  obok  OSP  (która  będzie  ponosiła  wydatki 

związane  przede  wszystkim  z zakupem  wozu  strażackiego),  drugim  podmiotem 

upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych była Gmina. 

Czy  w  ramach  trwającego  naboru  również  taka  sytuacja,  jak  opisana  powyżej  jest 

dopuszczalna: Wnioskodawca  ‐  OSP,  podmioty  upoważnione  do  ponoszenia  wydatków 

kwalifikowanych ‐ OSP i Gmina. 

Zgodnie  z  wytycznymi  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  zakresie  kwalifikowalności 

wydatków  w  ramach  EFRR,  EFS  i  FS  na  latach  2014  –  2020 

(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFF

R_EFS_FS_2014_20.pdf): 

„Z  zastrzeżeniem  szczegółowych warunków  i  procedur  ponoszenia wydatków  określonych 

w wytycznych  programowych  przez  IZ  PO,  do współfinansowania  kwalifikuje  się wydatek, 

który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta”. Ponadto w wytycznych wskazano, że 

ilekroć jest tam mowa o beneficjencie, należy przez to rozumieć również partnera i podmiot 

upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.  

W  związku  z powyższym,  zgodnie  z wytycznymi wydatek może  zostać poniesiony  zarówno 

przez  samego  beneficjenta,  partnera,  jak  i  inny  podmiot,  który  został  upoważniony  przez 



beneficjenta  do  ponoszenia  wydatków  i  wskazany  we  wniosku  o  dofinansowania,  a 

następnie wymieniony w umowie o dofinansowanie. 


