
 

 

 

Lista odpowiedzi na najczęściej  zadawane pytania dotyczące naboru w  ramach Działania 

3.5 

Czy  zespół  liczników  telemetrycznych  stanowiących  zakończenie  poszczególnych  linii 

wodociągowych obejmujących inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi stanowi 

koszt kwalifikowanych w ramach konkursu RPZP.03.05.00‐IP.01‐32‐KO1/16? 

W ramach naboru RPZP.03.05.00‐IP.01‐32‐KO1/16 – zespół  liczników telemetrycznych stanowiących 

zakończenie  poszczególnych  linii  wodociągowych  w  sytuacji,  gdy  stanowi  niezbędny  element 

funkcjonowania  inteligentnego  systemu  zarządzania  sieciami  wodociągowymi  można  uznać  za 

wydatek  kwalifikowalny.  Należy  jednak  w    tym  miejscu  zaznaczyć,  że  zgodnie  z  Wytycznymi  w 

zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego oraz  Funduszu  Spójności na  lata  2014‐2020, wydatek będzie 

kwalifikowany  nie  tylko  gdy  będzie  zgodny  z    kategoriami wydatków  określonymi w  regulaminie 

konkursu, ale również gdy będzie zasadny, adekwatny  i racjonalny w odniesieniu do celów realizacji 

konkretnego projektu. Trzeba także podkreślić, że wydatki powinny być precyzyjnie  i  jednoznacznie 

zaprezentowane  nie  tylko  co  do wartości  ale  również    należy wykazać,  że  są  one  niezbędne  do 

poniesienia w  celu  realizacji projektu. Należy mieć na uwadze  również  fakt,  że  cała  infrastruktura 

będąca przedmiotem projektu musi być własnością beneficjenta w okresie trwałości. 

Czy w ramach jednego projektu dla działania 3.5 RPO WZ zgłoszonego do dofinansowania możliwe 

jest  zrealizowanie  jednocześnie  (1)  budowa  i  modernizacja  sieci  wodociągowych  oraz  (2) 

inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi? 

Tak, dwa typy projektów mogą być realizowane łącznie w ramach jednego projektu. 

Jakie wymogi muszą  zostać  spełnione  by Wnioskodawca mógł  zrealizować wyłączenie  drugi  typ 

projektu w ramach zgłaszanego działania? 

Zgodnie z regulaminem konkursu wniosek o dofinansowanie musi spełnić kryteria wyboru projektów 

zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WZ 2014‐2020. Wymogiem jest spełnienie wszystkich 

kryteriów  dopuszczalności,  administracyjności  i  wykonalności  oraz  uzyskanie  minimum  30  pkt  z 

kryteriów jakości. Realizacja wyłącznie drugiego typu projektu nie jest dodatkowo uwarunkowana. 

W związku z ogłoszonym konkursem do działania 3.5 RPO WZ 2014‐2020, proszę o doprecyzowanie 

kryterium  jakości  nr  4.2  „Skuteczność”,  dla  typu  projektu  „Inteligentne  systemy  zarządzania 

sieciami wodociągowymi”. Zgodnie z definicją, w  ramach  tego kryterium ocenie podlegać będzie 

a)„liczba  dodatkowych  osób  korzystających  z  ulepszonego  zaopatrzenia  w  wodę  (w  przypadku 

projektów w których nie mamy do czynienia z budową  lub modernizacją sieci wodociągowej)” w 

następującym zakresie: 

Jak w  tym przypadku należy  rozumieć  liczbę dodatkowych osób? Czy chodzi o osoby dodatkowo 

podłączone do sieci wodociągowej, na której zainstalowany został w ramach projektu inteligentny 

system zarządzania sieciami (w postaci zespołu liczników telemetrycznych na zakończeniach sieci, u 

odbiorców końcowych)? Czy też chodzi tu o osoby już podłączone do sieci wodociągowej, na której 

zainstalowany został w ramach projektu inteligentny system zarządzania sieciami? 



Jeżeli Wnioskodawca będzie realizował projekt tylko w ramach jednego typu tj.  Inteligentne systemy 

zarządzania  sieciami wodociągowymi,  tzn.  że do  sieci wodociągowej nie  zostaną podłączone nowy 

osoby.  Dlatego  też,  w  tym  przypadku  mowa  jest  jedynie  o  osobach  już  podłączonych  do  sieci 

wodociągowej, które dzięki realizacji projektu będą korzystały z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.   

Jak  w  tym  przypadku  rozumieć  ulepszone  zaopatrzenie  w  wodę?  Czy  instalacja  inteligentnego 

systemu zarządzania sieciami (w postaci zespołu liczników telemetrycznych na zakończeniach sieci, 

u  odbiorców  końcowych)  stanowi  ulepszone  zaopatrzenie  w  wodę?  Proszę  o  rozwinięcie  tego 

zagadnienia. 

Przez  ulepszone  zaopatrzenie  w  wodę,  osiągnięte  dzięki  inteligentnemu  systemowi  zarządzania 

sieciami  wodociągowymi,  należy  rozumieć  w  szczególności  systemy,  które  umożliwiają 

przedsiębiorstwom    wodociągowym    sterowanie  ciśnieniem  i  strumienia  objętości  wody, 

monitorować  jakość wody, wykrywać  i  zdalnie  lokalizować wycieki.  Jednym  z  elementów  systemu 

może być zespołu liczników telemetrycznych na zakończeniach sieci, u odbiorców końcowych. 

Czy: 

a) Zagospodarowanie terenu przepompowni wody oraz w okolicy stacji uzdatnia wody, 

b) odtwarzanie nawierzchni utwardzonych, 

c) odtworzenie chodników,  

d) odtworzenie nawierzchni drogowych, 

e) roboty elektryczne związane z rozbudową ujęcia wody i budową stacji uzdatniania wody, 

f) ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół stacji uzdatniania wody ,  

g) koszt dobudowy  budynku chlorowni, koszt remontu budynku chlorowni,  

h) remont budynku technologicznego hali filtrów, 

i) remont budynku administracyjno‐biurowego,  

j) wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik wody czystej,  

k) studnie głębinowe‐ wykonanie,  

l) wykonanie zbiornika wody czystej,  

jest kosztem niekwalifikowanym? – konkurs RPZP.03.05.00‐IP.01‐32‐KO1/16. 

 

W ramach naboru RPZP.03.05.00‐IP.01‐32‐KO1/16: 

a),  e),  f)  ‐ Wydatki muszą  być  zasadne,  adekwatne  i  racjonalne w  odniesieniu  do  celów  realizacji 

konkretnego projektu, 

b),c),d)  ‐ Zgodnie z § 7 ust. 2  lit. f regulaminu naboru wydatkiem kwalifikowalnym  jest odtworzenie 

pasa drogowego w zakresie wynikającym z zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, 

j),  l)  ‐  Zgodnie  z  §  7  ust.  3  lit.  e  regulaminu  naboru wydatkiem  niekwalifikowalnym  jest  budowa 

zbiornika zapasów wody pitnej 

i)  –  Konkurs  dotyczy  typów  projektów  „Budowy  i  modernizacja  sieci  wodociągowych”  oraz 

„Inteligentne  systemy  zarządzania  sieciami  wodociągowymi”,  remont  budynków  administracyjno‐

biurowych nie będzie się wpisywał w podane typy projektów. 

g),  h),  k)  –  jeżeli  zakres  jest  bezpośrednio  związany  z  budową  stacji  uzdatniania wody może  być 

wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie.  

Czy  jest  jakiś  termin  maksymalny  rozpoczęcia  inwestycji  np.  .rok  od  złożenia  wniosku    i  ile 

maksymalnie może trwać projekt – konkurs RPZP.03.05.00‐IP.01‐32‐KO1/16. 



Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o terminy rozpoczęcia inwestycji. Termin kwalifikowalności wydatków 

dla  wszystkich  projektów,  zgodnie  z  Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014‐2020 mija 31.12.2023 r.  

Jednakże zawarte umowy o dofinansowanie na projekty, które nie będą realizowane w zakładanym 

we  wniosku  o  dofinansowanie  terminie  oraz  ich  rozpoczęcie  nie  nastąpi  w  ciągu  3 miesięcy  od 

ustalonej  we  wniosku  o  dofinansowanie  początkowej  daty  okresu  realizacji  projektu  ulegną 

rozwiązaniu.  

Czy  wydatki  na  koszty  zarządzania  ‐    inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  inżynier  kontraktu, 

inwestor  zastępczy,  nadzór  nad  projektem,  np.  nadzory  architektoniczne,  autorskie  ‐  są 

ograniczone jakimś limitem? ‐  konkurs RPZP.03.05.00‐IP.01‐32‐KO1/16. 

Regulamin naboru nie przewiduje żadnych  limitów dotyczących wydatków. Należy mieć na uwadze, 

że wszystkie wydatki muszą być zasadne, adekwatne  i  racjonalne w odniesieniu do celów  realizacji 

konkretnego  projektu  i muszą  być  ponoszone  zgodnie  z Wytycznymi w  zakresie  kwalifikowalności 

wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego oraz   Funduszu Spójności na  lata 2014‐2020.   Ponadto, należy pamiętać,  iż w działaniu 

3.5 w kryteriach wyboru projektów oceniana jest efektywność kosztowa projektów.  

Należy  jednak w    tym miejscu  zaznaczyć,  że  zgodnie  z Wytycznymi w  zakresie  kwalifikowalności 

wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‐2020, wydatek będzie kwalifikowany nie tylko gdy 

będzie zgodny z  kategoriami wydatków określonymi w regulaminie konkursu, ale również gdy będzie 

zasadny,  adekwatny  i  racjonalny w  odniesieniu  do  celów  realizacji  konkretnego  projektu.  Trzeba 

także podkreślić, że wydatki powinny być precyzyjnie i jednoznacznie zaprezentowane nie tylko co do 

wartości ale również niezbędności. Pełna ocena kwalifikowalności wydatków nastąpi na etapie oceny 

wniosku o płatność. 

Czy   w   ramach   konkursu RPZP.03.05.00‐IP.01‐32‐KO1/16 dotyczącego gospodarki wodnej w celu 

obliczenia dofinansowania dla projektu stosuje się zryczałtowane stawki? 

Metoda  ta  opiera  się  na  zastosowaniu  stawek  zryczałtowanych  dochodu  dla  projektów  z 

określonych sektorów i podsektorów, wskazanych w Załączniku nr V do Rozporządzenia. 

Stawki  te  zostały  opracowane  przez  prawodawcę  unijnego  na  podstawie  danych  historycznych 

dotyczących  dotychczas  zrealizowanych  projektów  generujących  dochód,  obrazujących  wartość 

kosztów całkowitych i procentową wartość luki w finansowaniu. Na tej podstawie w Załączniku nr 

V znalazły się następujące stawki dla wybranych sektorów: 

∙ sektor drogowy – 30% 

∙ sektor gospodarki wodnej – 25% 

∙ sektor kolejowy – 20% 

∙ sektor transportu miejskiego – 20% 

∙ sektor odpadów stałych – 20% 

Zgodnie  z  art.  61  ust.  3  i  5  Rozporządzenia  dopuszczalne  są  dwa  tryby  wykorzystania  stawek 

zryczałtowanych do obliczenia poziomu dofinansowania: 

a)  obliczenie  wysokości  dofinansowania  dla  danego  projektu  w  oparciu  o  wskaźnik  luki  w 

finansowaniu  wynikający  ze  stawki  zryczałtowanej  (art.  61  ust.  3)  –  zasada  generalna  w 

perspektywie finansowej 2014‐2020; 



b)  obniżenie  poziomu  dofinansowania w  odniesieniu  do  priorytetu  programu  operacyjnego  lub 

działania, polegające na pomnożeniu maksymalnej unijnej  stopy dofinansowania przez właściwą 

stawkę zryczałtowaną (art. 61 ust. 5) – rozwiązanie alternatywne wobec zasady generalnej. 

W tym miejscu warto podkreślić, że decyzja o tym, czy skorzystać z rozwiązania wskazanego w art. 

61 ust.  5  należy do  państwa  członkowskiego,  czyli w praktyce  do  instytucji  zarządzające danym 

programem operacyjnym. 

Zgodnie  z  postanowieniami  art.  61  ust.  3  rozporządzenia  nr  1303/2013  decyzja  o zastosowaniu 

zryczałtowanej  stawki  procentowej  dochodu  jest  podejmowana  przez  instytucje  zarządzające 

programami operacyjnymi.  

W związku z powyższym  informuję  iż w ramach konkursu RPZP.03.05.00‐IP.01‐32‐KO1/16  Instytucja 

Zarządzająca  podjęła  decyzję,  iż  dla  projektów  generujących  dochód  przyjętym  sposobem 

oszacowania  wysokości  dofinansowania  z  funduszy  UE  jest  metoda  wyliczenia  wskaźnika  luki  w 

finansowaniu. 

 

 


