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Zapisy programu rewitalizacji a zapisy wniosku o dofinansowanie 

1. Źródła finansowania projektu 

Czy projekt wymieniony na liście projektów podstawowych w PR ale ze wskazanym innym 
źródłem finansowania niż RPO WZ może aplikować w konkursie? 

Zmiana źródeł finansowania projektu z listy projektów podstawowych w stosunku do założeń 
określonych w programie rewitalizacji jest dopuszczalna. W ślad za tym projekt, który nie był w PR 
przewidziany do finansowania w ramach RPO WZ 2014-2020 może zostać złożony w konkursie i 
zostanie poddany procedurze wyboru projektów do dofinansowania (ocenie zgodności z kryteriami 
wyboru projektów). 

2018-01-12 

2. Kilka projektów z listy podstawowej w jednym wniosku 

Czy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie możliwe jest ujęcie kilku projektów 
rozwiązujących kompleksowo problemy na danym obszarze? 

W ramach jednego wniosku o dofinansowanie możliwe jest ujęcie kilku projektów rozwiązujących 
kompleksowo problemy na danym obszarze jeżeli dla wszystkich projektów jest jeden wnioskodawca. 
W sytuacji, gdy ww. projekty są realizowane przez różne podmioty, wniosek o dofinansowanie należy 
złożyć na zasadzie partnerstwa.  

W przypadku ujęcia we wniosku o dofinansowanie kilku projektów wykazanych odrębnie w Programie 
Rewitalizacji konieczne jest utrzymanie wskazanego w Programie Rewitalizacji celu, charakteru i 
zasadniczych założeń każdego z projektów. Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach działania 9.3 
dofinansowane będą wyłącznie projekty ujęte na liście projektów głównych/podstawowych w 
programie rewitalizacji wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 
zachodniopomorskiego. Ponadto należy mieć na uwadze, że maksymalna kwota dofinansowania dla 
jednego projektu (w tym przypadku objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie) wynosi 
4 000 000,00 zł.  

Uzasadnienie połączenia kilku projektów w jeden wniosek należy uzasadnić w dokumentacji 
aplikacyjnej. 

W celu ułatwienia weryfikacji sugeruje się, aby poszczególne projekty zapisane w PR zostały ujęte we 
wniosku o dofinansowanie jako osobne zadania. 
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3. Realizacja projektu przez inny podmiot od wskazanego w PR 

Czy o dofinansowanie projektów wymienionych w PR mogą się ubiegać inne podmioty niż 
wskazane na liście projektów PR?  

Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wpisanego na listę podstawową 
właściwego miejscowo programu rewitalizacji (PR) przez inny podmiot od wskazanego w programie. 
Przyczynę zmiany trzeba szczegółowo wyjaśnić oraz uzasadnić w dokumentacji aplikacyjnej. 

Co do zasady w takim przypadku nie ma konieczności zmiany programu rewitalizacji, ale pod 
warunkiem, że zakres, charakter, cel i warunki realizacji projektu nie ulegną zmianie w stosunku do 
założeń przedstawionych w PR. W przypadku zmiany wnioskodawcy, w dokumentacji aplikacyjnej 
powinno znaleźć się wyjaśnienie przyczyn zmiany podmiotu realizującego projekt. Wnioskodawcą 
może być wyłącznie podmiot wpisujący się w kategorie wskazane w regulaminie konkursu.  
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Kwalifikowalność wydatków 

1. Mieszkalnictwo – części wspólne – stolarka okienna 

Czy w sytuacji gdy przedmiotem projektu jest budynek objęty ochroną konserwatorską (nie 
wpisany do rejestru zabytków), w którym część powierzchni zajmują mieszkania to czy w 
przypadku prac związanych z naprawą elewacji budynku i wymianą stolarki okiennej 
kwalifikowalna jest wymiana wszystkich okien w budynku, czy tylko okien znajdujących się w 
częściach wspólnych budynku? 

Zgodnie z zasadami konkursu dofinansowanie udzielane będzie jedynie na działania związane z 
częściami wspólnymi budynku.  

Nieruchomość wspólną stanowią: grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie 
do użytku właścicieli lokali – art.3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1892 ze zm.). Dlatego koszt wymiany stolarki okiennej będzie kwalifikowalny wyłącznie 
w przypadku tych okien, które służą wszystkim mieszkańcom budynku (np. na klatce schodowej). 
Niekalikowana będzie wymiana stolarki okiennej w poszczególnych lokalach, które służą wyłącznie do 
użytku poszczególnych właścicieli.  
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2. Infrastruktura drogowa 

Czy budowa ciągu pieszo-rowerowego zaliczona zostanie do wydatków związanych z 
infrastrukturą drogową? 

Jeżeli ciąg pieszo-rowerowy będzie znajdował się w pasie drogowym wówczas koszty realizacji tego 
przedsięwzięcia zaliczone zostaną do wydatków związanych z infrastrukturą drogową. Ponadto ocena, 
czy poszczególne elementy projektu są częścią infrastruktury drogowej będzie zależała od ich 
uwarunkowań technicznych.  

Zgodnie z zasadami konkursu w ramach działania 9.3 nie przewiduje się finansowania przedsięwzięć 
polegających wyłącznie na tworzeniu infrastruktury komunikacyjnej. Finansowanie tejże infrastruktury 
będzie możliwe pod warunkiem, że  będzie  ona  elementem  kompleksowej  rewitalizacji  oraz  będzie  
stanowiła  jedynie element projektu (rozumiany jako mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych).  

2018-01-12 

Czy ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe i postojowe zaliczane są do projektów 
uwzględnianych jako drogowe w konkursie? 

Ścieżki rowerowe, miejsca postojowe i parkingowe, które będą zlokalizowane w drodze publicznej 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
2222) lub w drodze niepublicznej, będą stanowiły element infrastruktury drogowej i w zakresie 
wykonanie tej części projektu zostaną objęte limitem 50% wydatków kwalifikowanych. Natomiast trasy 
rowerowe, miejsca postojowe i parkingowe zlokalizowane poza pasem drogowym, na terenach 
(użytkach) innych niż sklasyfikowane jako „drogowe”, co do zasady nie będą uwzględniane jako 
inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej wpisującej się w ww. limit. 
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Czy roboty budowlane przeprowadzane na działce sklasyfikowanej jako „drogowa”, a 
wyłączone z pasa drogowego będą mogły nie być traktowane jako infrastruktura drogowa? Czy 
przystanek wraz zagospodarowaniem terenu przy nim będzie zaliczany do infrastruktury 
drogowej? 

Pod pojęciem infrastruktury drogowej należy rozumieć infrastrukturę w pasie drogowym drogi 
publicznej w myśl m.in. ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2222) i rozporządzenia w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. 
Dz.U.2016.124), a także infrastrukturę dróg wewnętrznych (art. 8 ustawy o drogach publicznych). 

Na potrzeby konkursu RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17 przyjmuje się, że przystanek zlokalizowany na 
działce sklasyfikowanej jako „drogowa” wraz z zagospodarowaniem przylegającego do niego terenu 
zostanie zaliczony do infrastruktury drogowej, a prace budowlane w zakresie wykonania tej części 
projektu objęte zostaną limitem 50% wydatków kwalifikowalnych. 
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3. Limit na dokumentację 

Czy w przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowana w ramach 
projektu dokumentacja budowlana i kosztorysowa podlega limitowi wydatków 3% na 
dokumentacje? 

Limitowi 3% podlegają wszystkie wydatki poniesione przez wnioskodawcę na przygotowanie 
dokumentacji projektu, niezależnie od tego, czy projekt jest realizowany w formule tradycyjnej, czy 
„zaprojektuj i wybuduj”. W przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
limitem objęte będzie zarówno przygotowanie np. studium wykonalności, programu funkcjonalno-
użytkowego, jak ostatecznej dokumentacji budowlanej niezbędnej do uruchomienia procesu 
inwestycyjnego. 
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Kwalifikowalność projektów 

1. Budowa nowego obiektu 

Czy w ramach typu projektu „zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania terenów i 
przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, 
edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych” kwalifikowane będą koszty wybudowania 
nowego obiektu/budynku, służącego  realizacji  celów edukacyjnych? 

W ramach konkursu możliwe jest wsparcie inwestycji wpisujących się w typ projektu: Kompleksowa 
realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane 
przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.  

W ramach tego typu projektu wpierane będą m.in.: 

• przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z 
byłymi PGR-ami, 

• zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia 
lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub 
rekreacyjnych. 

Wskazany wyżej katalog nie został zamknięty, więc należy przyjąć, że udzielenie dofinansowania dla 
opisanej inwestycji będzie możliwe o ile konieczność realizacji projektu będzie wynikała z diagnozy 
wykonanej na etapie tworzenia planu rewitalizacji, a jego realizacja: 

• będzie miała na celu wyprowadzenie obszaru objętego rewitalizacją ze stanu kryzysowego, 

• będzie przede wszystkim związana z rozwiązywaniem problemów społecznych na 
rewitalizowanym obszarze, 

• będzie rozszerzeniem lub uzupełnieniem działań o charakterze społecznym, realizowanych w 
ramach wsparcia EFS w osiach priorytetowych VI, VII i VIII. 

W przypadku przedsięwzięć polegających na budowie nowego obiektu/budynku realizacja takiego 
projektu powinna zostać dodatkowo uzasadniona np. brakiem na terenie objętym rewitalizacją 
budynku/obiektu, który można by było zaadaptować na cele edukacyjne. Ponadto aby przedmiotowy 
projekt mógł uzyskać wsparcie w ramach działania 9.3 niezbędnym jest aby został ujęty na liście 
projektów głównych/podstawowych w programie rewitalizacji, który został wpisany do Wykazu 
programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego oraz spełnił wszystkie warunki 
określone w kryteriach wyboru projektów (załącznik nr 2 do regulaminu konkursu). 
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2. Projekt z listy podstawowej PR realizowany poza obszarem rewitalizacji 

Czy w przypadku gdy projekt jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
rewitalizacji choć nie na jego terenie, może ubiegać się o dofinansowanie (projekt został ujęty 
na liście podstawowej) oraz będzie realizowany na rzecz mieszkańców z obszaru rewitalizacji 
(wskaźniki ujęte w PR)? 



W ramach konkursu o wsparcie ubiegać się mogą wyłącznie projekty ujęte na liście projektów 
głównych/podstawowych w programie rewitalizacji wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa zachodniopomorskiego. Zasadą jest koncentrowanie wsparcia w ramach działania 9.3 
na obszarach zdegradowanych zdefiniowanych jako obszary rewitalizacji. W wyjątkowych 
przypadkach możliwe jest jednak dofinansowanie projektu spoza obszaru rewitalizacji, który został 
wpisany na listę projektów głównych/podstawowych. Warunkiem jest potwierdzenie wymiernego 
oddziaływania projektu na obszar rewitalizacji oraz uzasadnienie zlokalizowania inwestycji poza tym 
obszarem. Wnioskodawca powinien przedstawić szczegółowe uzasadnienie ujęcia projektu na liście 
podstawowej w PR przed wpisaniem go do Wykazu programów rewitalizacji (…) oraz w dokumentacji 
aplikacyjnej. 
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3. Ścieżki rowerowe i kanalizacja 

Pytanie 1: Czy działania polegające na budowie kanalizacji oraz ścieżki rowerowej wpisane na 
listę projektów podstawowych zatwierdzonego PR mogą być realizowane w ramach działania 
9.3?   

Co do zasady w ramach działania 9.3 nie przewiduje się finansowania przedsięwzięć polegających 
wyłącznie na tworzeniu infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej czy z zakresu gospodarki 
ściekowej. Dofinansowanie tego typu projektów możliwe jest w ramach innych osi priorytetowych RPO 
WZ 2014-2020, odpowiednio II, IV i III.  Finansowanie tego typu inwestycji w ramach działania 9.3 
będzie jednak możliwe w przypadkach gdy konieczność realizacji projektu będzie wynikała z diagnozy 
wykonanej na etapie tworzenia planu rewitalizacji, a jego realizacja: 

• będzie miała na celu wyprowadzenie obszaru objętego rewitalizacją ze stanu 
kryzysowego, 

• będzie przede wszystkim związana z rozwiązywaniem problemów społecznych na 
rewitalizowanym obszarze; 

• będzie rozszerzeniem lub uzupełnieniem działań o charakterze społecznym, 
realizowanych w ramach wsparcia EFS w osiach priorytetowych VI, VII i VIII. 

Przygotowany projekt musi być powiązany z diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalą i 
charakterem potrzeb rewitalizacyjnych danego obszaru. Do wnioskodawcy należy umieszczenie w 
programie rewitalizacji, a następnie we wniosku o dofinansowanie, odpowiednich informacji o 
projekcie, tak aby możliwe było udzielenie odpowiedzi, czy projekt ma charakter projektu 
rewitalizacyjnego. Do objęcia dofinansowaniem w ramach działania 9.3 kwalifikują się wyłącznie 
projekty ujęte na liście projektów głównych/podstawowych w programie rewitalizacji wpisanym do 
„Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego”.  

W przypadku gdy ścieżka rowerowa będzie znajdowała się w pasie drogowym, koszty jej budowy 
należy wliczyć do limitu kosztów kwalifikowalnych na infrastrukturę drogową (nie więcej niż 50%). 
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Kryteria wyboru projektów 

1. Kryterium 4.1, Podkryterium „Wpływ projektu na ograniczenie problemów społecznych 
(…)” 

Pytanie 1: Czy do projektu ujmujemy problemy społeczne występujące na całym 
zdegradowanym obszarze miasta, czy też konkretnej infrastruktury, której dot. projekt tj. 
budynki znajdujące się na obszarze rewitalizacji bądź osiedla na których się one znajdują?  

W ramach kryterium 4.1 Odpowiedniość/Adekwatność/ Trafność – badany jest m.in. wpływ projektu na 
ograniczenie problemów społecznych występujących na terenie obszaru rewitalizacji w zakresie: 
ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, bezdomności, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, problemów wynikających ze starości, problemów wynikających z 
długotrwałej i ciężkiej choroby, uzależnień (alkoholizmu lub narkomanii). 

Zgodnie z definicją ww. podkryterium należy wykazać, czy projekt składany w ramach działania 9.3 
ograniczy ww. problemy społeczne występujące na terenie obszaru rewitalizacji, który należy 



rozumieć jako obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się 
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej przy współwystępowaniu 
negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, 
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Na obszarze tym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 
lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na 
podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować 
terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% 
mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów 
przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe 
lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z 
celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji. 

Mając na uwadze powyższe na potrzeby niniejszego podkryterium należy się odwołać do problemów 
zdiagnozowanych w PR dla danego obszaru/podobszaru rewitalizacji. Należy również pamiętać, że 
projekt musi odpowiadać na zdiagnozowany dla obszaru rewitalizacji problem. 
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2. Kryterium 4.2, Podkryterium „Zaangażowanie mieszkańców” 

Pytanie 1: Czy wnioskodawca uzyska punkty za zaangażowanie osób zamieszkujących obszar 
rewitalizacji, który objęty jest projektem, czy wszystkie obszary wyznaczone w programie 
rewitalizacji? 

Definicja kryterium odwołuje się do zatrudnienia osób zamieszkujących obszar rewitalizacji. Dlatego 
należy przyjąć, że nie musi to być podobszar, na którym realizowany jest projekt. 
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3. Kryterium 4.5, Podkryterium „Doświadczenie” 

Czy jeżeli jest założona spółka celowa gdzie po 50% udziałów mają dwa podmioty gospodarcze 
to czy zostaną przyznane punkty za „Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji podobnych 
projektów”, jeśli udziałowcy mają takowe doświadczenie inwestycyjne lub osoby zatrudnione 
przez Wnioskodawcę? 

W ramach kryterium 4.5 Ponadstandardowa trwałość, podkryterium „Doświadczenie”, wnioskodawca 
może otrzymać dodatkowy punkt, jeżeli posiada doświadczenie w realizacji projektów związanych z 
podobną infrastrukturą i gwarantuje ponadstandardową trwałość projektu. Ocenie podlega wyłącznie 
doświadczenie wnioskodawcy, a nie osób przez niego zatrudnionych lub udziałowców.  
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Realizacja i rozliczanie projektów 

1. Ponoszenie wydatków przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

Pytanie 1: Czy w przypadku działania 9.3 możliwe jest ponoszenie kosztów inwestycyjnych 
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a następnie ubieganie się o refundację? 

W ramach działania 9.3 wnioskodawcy mogą ubiegać się o refundację wydatków poniesionych 
zarówno przed dniem, jak po złożeniu wniosku o dofinansowanie (w okresie realizacji projektu).  

Aby wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowany (możliwy do refundacji) musi spełniać wszystkie 
kryteria refundacji zgodnie z umową o dofinansowanie oraz musi zostać poniesiony odpowiednio 
zgodnie z ustawą PZP/zasadą konkurencyjności.  

Uwaga: warunki udzielania zamówień przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie zostały opisane w dokumencie pn. Zasady w zakresie 
udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 stanowiącym załącznik nr 5 do umowy o 
dofinansowanie (umowa wraz załącznikami stanowi element dokumentacji konkursowej). 

Nie ma możliwości finansowania projektów, które przed złożeniem do pisemnego wniosku o 
przyznanie pomocy zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni 
zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ RPO WZ  pisemnego wniosku o 



przyznanie pomocy, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały 
przez wnioskodawcę/beneficjenta/partnera dokonane.  
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2. Projekty partnerskie 

Wnioskodawcą projektu i jego liderem byłaby JST, która planuje wejść w partnerstwo z NGO. 
Projekt polegałby na rewitalizacji przestrzeni miejskiej i dostosowaniu terenu objętego 
projektem do realizacji różnego rodzaju wydarzeń i działań skierowanych do grup 
problemowych (bezrobotnych, ubogich itp.). W ramach projektu zakupiony byłby również 
sprzęt konieczny do organizacji takich wydarzeń (np. gabloty wystawowe, projektory itp.). JST 
chciałaby, by NGO który będzie pełnił rolę partnera projektu w ramach umowy partnerskiej 
zobowiązał się do organizacji opisanych wydarzeń, korzystając z infrastruktury 
zrewitalizowanej i zakupionej w ramach projektu. Czy w związku z powyższym konieczne jest, 
aby NGO wnosił wkład finansowy w realizację projektu (np. poprzez zakup sprzętu z własnych 
środków)? Czy zobowiązanie partnera do korzystania z infrastruktury będącej przedmiotem 
projektu, zgodnie z jego przeznaczeniem wskazanym przez JST, ale bez wniesienia wkładu 
finansowego, można uznać za partnerstwo zgodnie z  wytycznymi RPO WZ w tym zakresie?  

Realizacja projektu w partnerstwie musi być zgodna z art. 33 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(ustawa wdrożeniowa) oraz z Zasadami dotyczącymi realizacji projektów partnerskich w ramach RPO 
WZ 2014-2020.  

Partnerstwo może zostać utworzone w celu wspólnej realizacji projektu (w przypadku działania 9.3 
projektu inwestycyjnego) przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 
techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt na warunkach określonych w umowie o 
partnerstwie. Realizacja projektu w partnerstwie powinna przyczynić się do osiągnięcia celów projektu 
w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie wnioskodawcy. Przy czym liderem w projekcie 
powinien być, co do zasady, podmiot posiadający największy potencjał pod względem finansowym, 
instytucjonalnym i organizacyjnym oraz posiadający odpowiednie doświadczenie. Natomiast pozostali 
partnerzy współuczestniczą w realizacji projektu (poprzez zaangażowanie w fazę inwestycyjną) i są 
upoważnieni do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.  

Zobowiązanie podmiotu do korzystania przez niego z infrastruktury zrewitalizowanej i zakupionej w 
ramach projektu przez JST nie stanowi wystarczającej przesłanki, aby podmiot taki został uznany za 
partnera biorącego udział w projekcie. Opisany zakres obowiązków, jakie miałby pełnić ww. podmiot 
wskazuje zbliżony jest raczej do roli operatora w projekcie. Dla uznania projektu za realizowany w 
partnerstwie wymagane jest zaangażowanie partnera w fazę inwestycyjną projektu. Nie ma natomiast 
konieczności wniesienia przez partnera wkładu finansowego, bowiem udział w fazie inwestycyjnej 
może polegać także na wniesieniu zasobów ludzkich, organizacyjnych bądź technicznych. 

W przypadku decyzji o utworzeniu partnerstwa z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 
konieczne jest dodatkowo spełnienie procedur określonych w art. 33 ust. 2-4a ustawy wdrożeniowej. 
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Przygotowanie wniosku o dofinansowanie 

1. Studium wykonalności – analiza popytu 

Analiza popytu powinna zidentyfikować i ilościowo określić społeczne zapotrzebowanie na realizację 
planowanej inwestycji. Dlatego ze specyfiki konkretnego projektu będzie wynikało jakimi wskaźnikami 
będzie należało się posłużyć – w zależności jacy użytkownicy będą korzystali z rezultatów projektu czy 
będzie to grupa jednorodna, czy usługi oferowane w oparciu o dofinansowaną infrastrukturę będą 
zawsze takie same (np. dla zakładu produkcyjnego będzie to szacowany popyt na daną usługę; dla 
muzeum regionalnego – liczba odwiedzających).  

Analiza powinna odwoływać się do kwestii bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania inwestycji na 
zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury, oraz efektu sieciowego (jeżeli występuje lub może 
wystąpić w wyniku realizacji inwestycji). W dokumentacji aplikacyjnej należy wskazać, na jakiej 
podstawie określono wielkość popytu (np. doświadczenia z przeszłości projektodawcy, doświadczenia 
z podobnych inwestycji i realizacji działań o podobnym zakresie). Prognozowania popytu zależy od 



dostępnych danych, zasobów, które można przeznaczyć na potrzeby sporządzenia szacunków oraz 
sektora, którego to dotyczy. Wybór najbardziej odpowiedniej techniki zależy m.in. od charakteru 
towaru lub usługi, charakterystyki rynku i wiarygodności dostępnych danych. 

Istotne jest by zastosowaną metodę prognozowania i hipotezy robocze szczegółowo opisać/uzasadnić 
w oparciu o aktualne i rzetelne źródła danych (np. biorąc pod uwagę wartość odwiedzin użytkowników 
w ramach podobnej infrastruktury). 
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