
 

 

 

Lista odpowiedzi na najczęściej  zadawane pytania dotyczące naboru w  ramach Działania 

3.6 

Czy  w  ramach  tego  konkursu  kwalifikowane  do  dofinansowania  będą  wydatki  na  wykonanie 

przyłączy do posesji? 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej:  

‐ w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomości  przyłączanej, za kwalifikowalne mogą być 

uznane wydatki poniesione na budowę przewodów kanalizacyjnych zlokalizowanych poza granicami 

tej nieruchomości, natomiast w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które służą do 

przyłączenia więcej niż jednego podmiotu, w przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej 

do sieci zlokalizowana  jest studzienka  (lub przewidziano  jej wybudowanie), za kwalifikowalne mogą 

być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów zlokalizowanych zarówno poza granicami tej 

nieruchomości,  jak  również w  jej  granicach,  jednak nie dalej, niż do pierwszej  studzienki  (wraz  ze 

studzienką) od strony  granicy tej nieruchomości.  

2) Budowa sieci wodociągowej:  

‐ w    tym    przypadku    za   wydatki    kwalifikowalne   mogą    być    uznane   wydatki    poniesione    na  

budowę    przewodów  zlokalizowanych  poza  granicami  nieruchomości  przyłączanej,  a w  granicach 

nieruchomości  przyłączanej  tylko  te  odcinki,  które    służą  do  przyłączenia  więcej  niż  jednego 

podmiotu.  Szczegółowy  zakres  budowy  przewodów  kanalizacyjnych  i wodociągowych,  który może 

być    sfinansowany  w    ramach    wydatków  kwalifikowalnych,  został  przedstawiony  na  poniższych 

rysunkach.   

Rysunek 1 . Kanalizacja grawitacyjna i wodociągi 

 

Pogrubione  odcinki  sieci  stanowią  element 

kwalifikowalny.   

Sk  ‐ studzienka kanalizacyjna  

Sw  ‐ studnia wodomierzowa  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rysunek 2 . Kanalizacja ciśnieniowa  

 

 Pogrubione odcinki sieci stanowią element kwalifikowalny.  

P  – przepompownia  

3) Wydatki poniesione na budowę przewodów (w tym studzienek) kanalizacyjnych  i wodociągowych 

mogą  być  uznane  za  kwalifikowalne,  jeżeli  ich  własność  należy  do  beneficjenta.  We  wniosku  o 

dofinansowanie należy opisać strukturę własnościową przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych 

wybudowanych w ramach projektu. 

 

Jak będzie z terminami realizacji projektu w przypadku inwestycji już rozpoczętych? (czy będzie to 

3 lata licząc od początku inwestycji?) 

Jedynym ograniczeniem terminu realizacji projektu w ramach działania 3.6 są ramy czasowe realizacji 

RPO WZ  2014‐2020  tj.  1  stycznia  2014  r.  do    31  grudnia  2023  r.  Należy  jednak  pamiętać  że  w 

przypadku wystąpienia  pomocy  publicznej,  projekt  nie może  rozpocząć  się wcześniej  niż  po  dniu 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Czy na etapie  składania wniosku  inwestycja będzie musiała być wpisana do Wieloletniego Planu 

Finansowego Gminy,  czy  też  będzie można  zaktualizowany WPF  przedstawić  dopiero  na  etapie 

podpisywania ewentualnej umowy o dofinansowania projektu? 

Wieloletni Plan Finansowy Gminy  (jeśli dotyczy) będzie załącznikiem obowiązkowym, ale możliwym 

do dostarczenia na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. 

Czy  Zagospodarowanie  terenu  i  droga  dojazdowa  do  przepompowni  i wyłączenie  prądu w  celu 

wykonania  prac  związanych  z  budową  sieci  kanalizacyjnej  ‐  jest  kosztem  niekwalifikowanym?  ‐ 

konkurs RPZP.03.06.00‐IP.01‐32‐KO1/16 

Zgodnie  z  §  7  ust.  3  lit.  f  regulaminu  naboru  ‐  Budowa  dróg  dojazdowych  i  wewnętrznych  jest 

wydatkiem  niekwalifikowalnym.  Pozostałe wydatki muszą  być  zasadne,  adekwatne  i  racjonalne w 

odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu. 

Czy koszt wykonania dokumentacji powykonawczej i nadzór użytkownika sieci telekomunikacyjnej 

i elektrycznej są kosztem niekwalifkowanym? – konkurs RPZP.03.06.00‐IP.01‐32‐KO1/16 



Za  kwalifikowalne mogą  być  uznane wszystkie wydatki  niezbędne  do  realizacji  projektu,  a  za  taki 

można uznać koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, jeżeli koszty nadzoru użytkownika sieci 

telekomunikacyjnej  i elektrycznej  są niezbędne,  zasadne, adekwatne  i  racjonalne w odniesieniu do 

celów  realizacji  konkretnego  projektu  to  takie  wydatki  również  będzie  można  uznać  za 

kwalifikowalne. 

Czy  roboty  rozbiórkowe  i  odtworzeniowe  nawierzchni  dróg  są  kosztem  niekwalifkowanym?  ‐ 

konkurs RPZP.03.06.00‐IP.01‐32‐KO1/16 

Zgodnie  z  §  7  ust.  2  lit.  e  regulaminu  naboru wydatkiem  kwalifikowalnym  jest  odtworzenie  pasa 

drogowego w zakresie wynikającym z zezwolenia na zajęcia pasa drogowego. 

Czy wykonanie przydomowej przepompowni  ścieków oraz przepompowni  ścieków  jest   kosztem  

niekwalifikowanym? ‐ konkurs RPZP.03.06.00‐IP.01‐32‐KO1/16 

Wykonanie  przydomowej  przepompowni  ścieków  jest    kosztem    niekwalifikowanym.  Natomiast 

wykonanie  przepompowni  ścieków  w  przypadku  budowy  kanalizacji  tłocznej  w  ramach  projektu 

może być wydatkiem kwalifikowanym. 

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.03.06.00‐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 

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

maksymalnie może trwać projekt – konkurs RPZP.03.06.00‐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.  



W  związku  z  ogłoszeniem  konkursu  nr  RPZP.03.06.00‐IP.01‐32‐K01/16  zwracam  się  z  prośbą  o 

wyjaśnienie  zapisów  regulaminu  konkursu  dotyczących  kwalifikowalności  wydatków  w  ww. 

naborze.  

Projekt  którego  dotyczą  niżej  zdefiniowane  pytania  obejmuje  przebudowę  i  modernizację 

istniejącej  oczyszczalni  ścieków  oraz  jako  niezbędny  element  uzupełniający  modernizację  sieci 

kanalizacyjnej  (wyłącznie  w  zakresie  rurociągu  tłocznego  do  oczyszczalni  oraz  modernizacji 

przepompowni ścieków znajdującej się na początku przedmiotowego rurociągu). 

1.  Zapis  na  str.  9  Regulaminu  konkursu  wyklucza  finansowanie  budowy  dróg  dojazdowych  i 

wewnętrznych.  Proszę  o  informację  czy  jeżeli  projekt  dotyczy  istniejącej  oczyszczalni  to 

przedmiotowe wykluczenie dotyczy także: 

a. Przebudowy tzn. budowy dróg w miejscu dotychczasowego układu drogowego? 

b. Budowy placów manewrowych dla pojazdów dostarczających ścieki? 

c. Budowy chodników łączących obiekty oczyszczalni? 

d. Zagospodarowania zieleni wokół oczyszczalni? 

Zgodnie  z  §  7  ust.  3  lit.  f  regulaminu  naboru  ‐  Budowa  dróg  dojazdowych  i  wewnętrznych  jest 

wydatkiem  niekwalifikowalnym.  Dotyczy  to  także  przebudowy,  budowy  placów  i  chodników  oraz 

zagospodarowania zieleni. 

2.  Czy  w  ww.  projekcie  dostrzegają  Państwo  przeciwwskazania  do  dofinansowania  prac 

rozbiórkowych dotyczących dotychczasowych części oczyszczalni w związku z jej modernizacją? 

Za  kwalifikowalne mogą  być  uznane wszystkie wydatki  niezbędne  do  realizacji  projektu,  jeżeli  są 

zasadne, adekwatne i racjonalne w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu. 

3.  Czy  na  terenie  objętym  rozbiórką  starej  infrastruktury  muszą  powstać  w  projekcie  nowe 

zabudowania,  czy  też  teren  ten  może  zostać  przeznaczony  pod  zagospodarowanie  w  dalszej 

przyszłości? 

Jeżeli teren po rozbiórce ma pozostać pusty, to taki wydatek pozostawia wątpliwości do uznania za 

kwalifikowalny – niezbędny do realizacji projektu. 

4. W projekcie zaplanowano prace remontowe budynku obsługi oczyszczalni (zlokalizowanego na 

jej terenie). Proszę o  informację czy w kontekście zapisów Regulaminu  istnieją przeciwwskazania 

do dofinansowania: 

a.  Prac  remontowych  w  rozumieniu  ustawy  prawo  budowlane  (a  nie  prac  o  charakterze 

przebudowy)? 

b. Prac o charakterze przebudowy ww. budynku obsługi? 

c.  Czy  w  przypadku  braku  przeciwwskazań  Wnioskodawca  winien  wykazać  w  projekcie,  że 

remontowane/przebudowywane pomieszczenia budynku obsługi  (i  ich właściwy stan  techniczny) 

są  niezbędne  do  pracy  modernizowanej  oczyszczalni  np.  w  kontekście  takich  pomieszczeń  jak 

sterownia,  laboratorium,  szatnie  dla  pracowników,  czy  też  pomieszczenia  dla  personelu 

zarządzającego i obsługującego finansowo oczyszczalnię. 

Konkurs  dotyczy  typów  projektów:  „Budowa  lub  modernizacja  oczyszczalni  ścieków”,  „Budowa 

indywidualnych systemów oczyszczania ścieków”, „Budowa  i modernizacja sieci kanalizacyjnych”. W 



zakres projektu: „Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków”, może wyłącznie wchodzić remont 

takich  pomieszczeń  jak:  sterownia  i  laboratorium  pod warunkiem wykazania,  że  remont  ten  jest 

niezbędny  do  prawidłowej  pracy  modernizowanej  oczyszczalni  ścieków.  Remont  budynków 

administracyjno‐biurowych nie będzie się wpisywał w podane typy projektów. 

Czy  dostrzegają  Państwo  przeciwwskazania  do  ujęcia  w  kosztach  kwalifikowanych  kosztów 

zastosowania OZE do zasilania obiektu (w szczególności chodzi o panele fotowoltaiczne zasilające 

oczyszczalnię lokalizowane na terenie nieruchomości na której znajduje się oczyszczalnia)? 

Nie  widzimy  przeciwskazań  w  zastosowaniu  OZE.  Dodatkowo  informujemy,  że  WFOŚiGW  w 

Szczecinie ogłosi w  lutym 2016  r. konkurs w  ramach działania 2.10 RPO WZ 2014‐2020, w którym 

również będzie można się starać o dofinansowanie instalacji OZE. 

Czy  w kontekście możliwości dofinansowania kosztów zarządzania projektem istnieją jakiekolwiek 

przeciwwskazania dla finansowania kosztów: 

a. Rozliczenia projektu? 

b. Nadzoru geodezyjnego nad projektem?  

Zgodnie  z § 7 ust. 2  lit. b  regulaminu naboru, kwalifikowalnymi  są wydatki na usługi dot. kosztów 

zarządzania  i  nadzoru  nad  projektem,  a  za  takie  można  uznać  rozliczenie  projektu  i  nadzór 

geodezyjny. 

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 dofinansowanie. 

 

Czy  dla  naboru  nr  RPZP.03.06.00‐IP.01‐32‐K01/16  jest  dostępny  wzór  formularza  studium 

wykonalności? W dokumentach oraz  załącznikach  jest  tylko  instrukcja do  studium wykonalności, 

jeżeli  nie ma wzoru  formularza  to  czy  studium wykonalności  należy  przygotować  na  podstawie 

instrukcji czy na dowolnym druku SW np. z poprzednich naborów? 

Studium wykonalności musi być wypełnione zgodnie z instrukcją. Nie ma konkretnego wzoru, aby nie 

utrudniać  potencjalnym  wnioskodawcom  składania  wniosków  o  dofinansowanie,  szczególnie  w 

przypadkach,  w  których  ten  dokument  zostały  przygotowany  przed  ogłoszeniem  naboru.  Zasady 

tworzenia  studium wykonalności w poprzedniej perspektywie  finansowej  ‐ 2007‐2013 –  różniły  się 

trochę  od  obecnie  obowiązujących  zasad,  dlatego  należy  stosować  się  do  instrukcji  załączonej  do 

regulaminu konkursu. 

 


