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Czy zakup wyłącznie autobusu/autobusów elektrycznych, jako projekt nieinfrastrukturalny, jest 

projektem wymagającym przygotowania i załączenia do wniosku aplikacyjnego poniższych 

załączników: 

Załącznik 1. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 wraz 

z mapą w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji 

projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000 (o ile dotyczy, zgodnie z instrukcją do wniosku 

w punkcie F.4) – wersja papierowa (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) i wersja 

elektroniczna na płycie CD/DVD (skan wersji papierowej decyzji). 

Załącznik 2. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (o ile dotyczy 

zgodnie z instrukcją do wniosku w punkcie F.5.2.2.) – wersja papierowa (kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem) i wersja elektroniczna na płycie CD/DVD (skan wersji papierowej decyzji). 

Wszystkie informacje związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie i przygotowaniem 

stosownych załączników w zakresie dotyczącym kwestii środowiskowych zawarte są w poniższym 

dokumencie, zamieszczonym na stronie www CUPT 

https://www.cupt.gov.pl/images/wytyczne_elektromobilno%C5%9B%C4%87-

ochrona_%C5%9Brodowiska.pdf 

Ponadto informujemy, że inwestycja, polegająca jedynie na zakupie autobusów, nie wymaga 

pozyskania deklaracji – tj. załączników nr 1 i 2 do WoD. 

 

 

Czy w przypadku projektu, obejmującego zakup autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania, 

niezbędne jest występowanie z wnioskiem dot. gospodarki wodnej? W przypadku podobnego 

projektu (dofinansowanego ze środków regionalnych), gmina wystąpiła z takim wnioskiem  

i otrzymała informację, że sporządzenie deklaracji, o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne następuje wyłącznie po wydaniu oceny wodno- prawnej.  

W przypadku przedmiotowego projektu (zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania) 

nie ma potrzeby przeprowadzania oceny wodno - prawnej. W związku z czym taka deklaracja  

nie może zostać wydana. 

W przypadku projektu, który obejmuje zakup autobusów elektrycznych oraz montaż/budowę stacji 

ładowania należy wystąpić z wnioskiem o wydanie Deklaracji Wodnej do właściwego Dyrektora RZGW  

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W treści wniosku oprócz zakresu projektu 

należy wskazać szczegóły techniczne związane z montażem/budową stacji ładowania (ingerencją  

w powierzchnię ziemi). Należy również zawrzeć informację, że projekt ubiega się o dofinansowanie  

w trybie konkursowym ze środków UE. Ponadto informujemy, że kwestia wydania deklaracji wodnych 

regulowana jest porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju  

a Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lipca 2018 r. 

W przypadku odmowy wydania przez właściwy w/w organ deklaracji, koniecznym jest, aby  

w uzasadnieniu organ powołał się na odpowiednie odstępstwo wymienione w treści § 3 

przedmiotowego porozumienia (lub opcjonalnie można powołać się na odstępstwa wymienione  

w instrukcji do wypełniania WoD pkt F.5.2). Przywołane stanowisko KZGW, w świetle zapisów 

przywołanego wyżej porozumienia, nie jest właściwym dowodem na spełnienie kryterium związanego 

z ochroną środowiska. 
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Czy jest możliwość, aby na stronie konkursowej załączyć dodatkowy formularz WOD bez zapisów 

instrukcji ?  

Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje zamieszczenia na stronie konkursowej dodatkowego 

formularza wniosku o dofinansowanie bez zapisów instrukcji.  

Zamieszczony w lokalizacji: https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-

transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-

miastach/nabor-wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/1177-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-

transportu-zbiorowego-w-miastach formularz wniosku o dofinansowanie stanowi wzór obowiązujący 

wnioskodawców aplikujących o środki z funduszy UE w ramach Konkursu nr POIŚ.6.1/1/18. 

 

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób należy przyjąć przychody z biletów 

w sytuacji, w której operator nie jest podmiotem wewnętrznym, a jego przychody są niezależne  

od liczby przewiezionych pasażerów, a wynikają z umowy PSC zawartej z organizatorem? 

Przedmiotem umowy jest obsługa linii wyrażona w wozkm, a operator rozlicza się z organizatorem  

na podstawie faktury i sprawozdania z wykonanej pracy eksploatacyjnej (nie otrzymuje 

rekompensaty w rozumieniu WE 1370/2007). 

Przychody z biletów, niezależnie od tego jaki podmiot jest wnioskodawcą, są standardowo 

uwzględniane w wartościach różnicowych w analizie finansowej. W przypadku przedmiotowego 

konkursu, różnicowe przychody z tytułu biletów wyniosą zero (brak zakładanego wpływu projektu na 

prognozę popytu). 

 

Czy SIWZ (dla zakupu autobusów)  oraz PFU (dla zakresu robót budowlanych) powinny stanowić 

załącznik do wniosku aplikacyjnego, aby dodatkowe kryterium II stopnia  „Przygotowanie projektu 

do realizacji” zostało uznane za spełnione ?  

Zgodnie z opisem kryterium merytorycznego II stopnia nr 14 „Przygotowanie projektu do realizacji” 

projekt zostanie uznany za dojrzały, gdy m.in. przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej SIWZ), obejmującą zakres całego projektu, tj. dla przeprowadzenia poszczególnych 

postępowań dotyczących realizacji rzeczowej projektu zakupu/modernizacji taboru. Ponadto, opis 

przedmiotowego kryterium dopuszcza by zamiast SIWZ Wnioskodawca posiadał inny dokument, który 

w sposób równoważny opisuje zakres techniczny planowanego do zakupu/modernizacji taboru,  

tj. specyfikacje techniczne/opis przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że posiadanie SIWZ lub 

równoważnego dokumentu (patrz wyżej) na etapie złożenia dokumentacji aplikacyjnej jest 

obligatoryjne wyłącznie na zakup taboru, będącego przedmiotem projektu i warunkuje spełnienie 

przedmiotowego kryterium.  

Natomiast na zakres robót budowlanych w zakresie infrastruktury dodatkowej dopuszczalne jest 

posiadanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, jeśli będzie ona realizowana w systemie projektuj  

i buduj. Jednakże nie jest to warunkiem koniecznym do spełnienia ww. kryterium. 

Wszystkie obowiązkowe załączniki, które powinny zostać dołączone do wniosku o dofinansowanie 

zostały wymienione enumeratywnie w załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu Nr POIiŚ.6.1/1/18 Lista 

załączników do wniosku o dofinansowanie (więc nie jest wymogiem koniecznym, aby SIWZ na zakup 

taboru został dołączony do dokumentacji aplikacyjnej). Niemniej Wnioskodawca może zostać 

poproszony na wezwanie Instytucji Oceniającej Projekt o przesłanie dodatkowej dokumentacji m.in.  

w celu sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu (załącznik nr 8 do WoD)  

pn. Oświadczenie Wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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Czy poprawne będzie zastosowanie założenia, że przychody i koszty operacyjne w ramach projektu 

będą zerowe? Przychody i koszty należy uwzględnić dopiero na etapie analizy trwałości  

i wykonalności finansowej? Projekt dotyczy wymiany czterech autobusów na bezemisyjne wraz  

z zakupem dwóch ładowarek autobusów elektrycznych. 

Założenie o braku kosztów operacyjnych w ramach projektu wydaje się błędne, ponieważ trudno 

założyć sytuację, w której koszty operacyjne w wariancie bezinwestycyjnym oraz inwestycyjnym będą 

identyczne. W przypadku przychodów operacyjnych, biorąc pod uwagę założony brak wpływu projektu 

na prognozy popytu i potencjalny brak innych dodatkowych źródeł przychodów może wystąpić 

sytuacja, w której różnicowe przychody wyniosą zero. Należy dołożyć szczególnej staranności, aby 

analizą objąć wszystkie pozycje przepływów, które ulegną zmianie w wyniku realizacji projektu.  

Przychody i koszty operacyjne uwzględniane są w analizie jedynie w fazie operacyjnej projektu, tj. po 

oddaniu projektu do eksploatacji. Takie podejście jest również odzwierciedlone w przykładowym 

szablonie analizy kosztów i korzyści na potrzeby konkursu w działaniu 6.1, zamieszczonym na stronie: 

https://www.cupt.gov.pl/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/aktualnosci/1293-17-10-

2018-przykladowy-szablon-analizy-kosztow-i-korzysci-na-potrzeby-konkursu-w-dzialaniu-6-1 

 

 

Czy jeśli Beneficjentem jest operator, to w celu spełnienia kryterium wystarczające będzie w zakładce 

analizy "SF - trwałość operatora" zamieścić projekcję Spółki (Bilans, RZiS, CF) oraz w zakładce "WPF" 

aktualny WPF Gminy (organizatora), wyszczególniając kwoty i pozycje związane z realizacją i 

utrzymaniem projektu, pomimo że w aktualnie zatwierdzonym WPF Gminy nie ma 

wyszczególnionych pozycji i kwot związanych z realizowanymi w mieście projektami? W WPF 

wymienione są natomiast zadania i cele, takie jak:   

"Transport zbiorowy, Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie usług 

przewozowych poprzez świadczenie tych usług w ramach komunikacji miejskiej na warunkach 

określonych w umowach zawartych z licencjonowanymi przewoźnikami, a także zapewnienie usługi 

dystrybucji biletów komunikacji miejskiej; poprawa standardów tych usług" 

dla którego zabezpieczono środki finansowe w okresie analizy, tj. 15 lat. Czy wskazanie powyższej 

pozycji w obowiązującym WPF będzie zatem wystarczające? 

W sytuacji, gdy Beneficjentem jest operator, spójność z WPF dotyczy jedynie pozycji, które mają swoje 

odzwierciedlenie zarówno w WPF, jak i sprawozdaniach finansowych operatora. W szczególności 

dotyczy to poziomu wypłacanej rekompensaty. Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, może 

dotyczyć również innych przepływów, takich jak np. dokapitalizowanie spółki. 

Ponadto, w przypadku gdy Wnioskodawcą (Beneficjentem) będzie operator, środki finansowe na 

wkład własny, wydatki niekwalifikowalne (w tym VAT) oraz na utrzymanie rezultatów projektu, 

powinny być zabezpieczone i wykazane w dokumentach finansowych operatora publicznego 

transportu zbiorowego, np. ujęte w stosownej uchwale Zarządu spółki oraz w umowie przewozowej, 

zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, a także wskazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

(dalej WPF) jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli w uchwale operatora, dotyczycącej 

zabezpieczenia źródeł finansowania, czy to wydatków związanych bezpośrednio z projektem, czy  

to utrzymaniem jego rezultatów, zostanie wskazana np. JST/Właściciel, to w WPF powinny zostać 

wskazane wydatki  na projekt - będzie to wystarczającym potwierdzeniem zabezpieczenia środków.   

 

https://www.cupt.gov.pl/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/aktualnosci/1293-17-10-2018-przykladowy-szablon-analizy-kosztow-i-korzysci-na-potrzeby-konkursu-w-dzialaniu-6-1
https://www.cupt.gov.pl/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/aktualnosci/1293-17-10-2018-przykladowy-szablon-analizy-kosztow-i-korzysci-na-potrzeby-konkursu-w-dzialaniu-6-1


4 
 

 

Czy uchwała Zarządu Spółki, powołana ściśle do tego konkretnego projektu (z podaniem nazwy 

projektu, kwot wydatków, tj. wkładu własnego, stanowiącego 15% wydatków kwalifikowalnych  

+ VAT + utrzymanie oraz źródeł pochodzenia finansowania) będzie dokumentem wystarczającym  

do przyznania pozytywnej oceny w kryterium 17 „Zapewnienie środków na projekt”? 

W przypadku gdy Wnioskodawcą (Beneficjentem) będzie operator, środki finansowe na wkład własny, 

wydatki niekwalifikowalne (w tym VAT) oraz do utrzymania rezultatów projektu powinny być 

zabezpieczone i wykazane w dokumentach finansowych operatora publicznego transportu 

zbiorowego, np. ujęte w stosownej uchwale Zarządu spółki oraz w umowie przewozowej, zawartej  

z jednostką samorządu terytorialnego, a także wskazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (dalej 

WPF) jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli w uchwale Operatora, dotyczycącej źródeł 

zabezpieczenia finansowania, czy to wydatków związanych bezpośrednio z projektem, czy to 

utrzymaniem jego rezultatów, zostanie wskazana np. JST/Właściciel, to w WPF powinny zostać 

wskazane wydatki  na projekt - co będzie wystarczającym potwierdzeniem zabezpieczenia środków.   

 

 

Czy oprócz  uchwały spółka powinna okazać wyciąg z konta bankowego,  dotyczącego środków, 

zgromadzonych na rachunku bankowym, pozwalających dokonać transakcji zakupu środków 

trwałych? 

Nie jest konieczne, aby oprócz uchwały spółki, dotyczącej zabezpieczenia środków na projekt dołączyć 

do wniosku o dofinansowanie również wyciąg z konta bankowego spółki. Niemniej Wnioskodawca 

może zostać wezwany przez Instytucję Organizującą Konkurs o przesłanie dodatkowej dokumentacji, 

m.in. w celu sprawdzenia prawdziwości danych, zawartych w oświadczeniu (załącznik nr 8 do WoD)  

pn. Oświadczenie Wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). W związku z powyższym, choć nieobligatoryjnie,  

można dołączyć wyciąg bankowy, potwierdzający środki zgromadzone na rachunku bankowym, które 

pozwalają dokonać transakcji zakupu środków trwałych. 

 

 

Czy w zakresie kosztów utrzymania  projektu w okresie jego trwałości wystarczające będzie 

oświadczenie gminy, będącej stroną  10-letniej umowy o  świadczenie usług przewozowych,  

że w razie przekazania do użytkowania środków trwałych, powstałych w wyniku projektu,  dostosuje 

poziom rekompensaty (zwiększy ją),  aby zapewnić  spółce pokrycie wyższych kosztów świadczonej 

usługi przewozowej, wynikających z projektu? 

W przypadku gdy Wnioskodawcą (Beneficjentem) będzie operator środki finansowe na wkład własny, 

wydatki niekwalifikowalne (w tym VAT) oraz do utrzymania rezultatów projektu powinny być 

zabezpieczone i wykazane w dokumentach finansowych operatora publicznego transportu 

zbiorowego, np. ujęte w stosownej uchwale Zarządu spółki oraz w umowie przewozowej, zawartej  

z jednostką samorządu terytorialnego, a także wskazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto spółka (operator publicznego transportu zbiorowego) 

musi posiadać umowę przewozową na realizację usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej, 

obowiązującą na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Dokumenty muszą być zgodne z analizą 

trwałości finansowej operatora i organizatora w analizie kosztów i korzyści, zarówno pod względem 

wynagrodzenia operatora, jak i innych przepływów (w tym np. dokapitalizowania) i wystarczające pod 

względem kwot do zapewnienia trwałości projektu, w tym utrzymania założonej oferty przewozowej. 
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Czy w sytuacji posiadania przez spółkę wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych oraz  

gdy projekt w całości jest realizowany przez spółkę  Wieloletnia Prognoza Finansowa jest 

załącznikiem obligatoryjnym? 

Czy skoro gmina nie uczestniczy bezpośrednio w finansowaniu projektu, niezbędne jest dołączenie 

do wniosku WPF, w której pozycja tzw. rekompensaty musi uwzględniać przyszłe zwiększone 

potrzeby wydatkowania na komunikację? Aktualnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy  

jest wyszczególniona pozycja „Rekompensaty z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji 

publicznej” bez żadnych dodatkowych zapisów. 

Czy będzie możliwe przedstawienie WPF gminy z takimi zapisami na etapie uzupełnień w ramach 

oceny formalnej wniosku – tzn. czy brak rosnących rekompensat w WPF aktualnej na dzień złożenia 

wniosku, przedłożonej jako załącznik do wniosku nie będzie powodem odrzucenia projektu na etapie 

oceny formalnej (czy wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia aktualnego dokumentu)?  

 

Wszystkie obowiązkowe załączniki, które powinny zostać dołączone do wniosku o dofinansowanie 

zostały wymienione enumeratywnie w załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu Nr POIiŚ.6.1/1/18 Lista 

załączników do wniosku o dofinansowanie. Podmioty przygotowujące standardowe sprawozdania 

finansowe nie muszą przedstawiać WPF jako obligatoryjnego załącznika. Niemniej Wnioskodawca 

może zostać wezwany przez Instytucję Organizującą Konkurs o przesłanie dodatkowej dokumentacji,  

w tym WPF, m.in. w celu sprawdzenia źródeł finansowania lub też prawdziwości danych zawartych  

w oświadczeniu (załącznik nr 8 do WoD) pn. Oświadczenie Wnioskodawcy w związku z ubieganiem się 

o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, czy też  

w celu sprawdzenia danych, zawartych w analizach finansowych. W sytuacji, gdy Beneficjentem jest 

operator, spójność zapisów dotyczy jedynie pozycji, które mają swoje odzwierciedlenie, zarówno  

w WPF, jak i sprawozdaniach finansowych operatora. W szczególności dotyczy to poziomu wypłacanej 

rekompensaty. Dodatkowo w szczególnych przypadkach może dotyczyć również innych przepływów 

takich jak np. dokapitalizowanie spółki. W związku z tym w przypadku składania wniosku przez 

operatora, w arkuszu kalkulacyjnym należy zaprezentować wyciąg z WPF prezentując w nim wyżej 

wspomniane pozycje. 

 

 

Co w przypadku, gdy autobusy przeznaczone do likwidacji/sprzedaży, zastąpione przez autobusy 

elektryczne, będą generowały stratę (nie zostały jeszcze zamortyzowane)? 

Analiza finansowa jest przeprowadzana na podstawie przepływów gotówkowych wynikających  

z realizacji projektu, a więc w opisanym przypadku uwzględniamy jedynie wpływ gotówki ze sprzedaży 

obecnie eksploatowanych autobusów (w roku i kwocie faktycznego wpływu gotówki). Strata księgowa 

występująca w sytuacji, gdy cena zbycia autobusu jest niższa od jego wartości ujętej w księgach 

rachunkowych spółki, nie ma wpływu na wyliczane wskaźniki, zarówno w analizie ekonomicznej jak  

i finansowej. 
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Na czym dokładnie ma polegać zgodność ze godność ze Strategią miejską, odnoszącą się do 

zagadnień niskoemisyjności lub Planem Gospodarki Niskoemisyjnej? Czy projekt musi być literalnie 

wpisany jako jedno z zadań Strategii/Planu, czy wystarczy, że Strategia/Plan zawierać będą zapisy, 

dotyczące konieczności wymiany taboru na elektryczny/zeroemisyjny? 

W ramach Konkursu nr POIŚ.6.1/1/18, zgodnie z kryterium merytorycznym II stopnia pn. „Zgodność  

ze strategią miejską, odnoszącą się do zagadnień niskoemisyjności lub Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej” dla obszarów aglomeracyjnych, projekt powinien wynikać bezpośrednio z Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej, opracowanego przez właściwy samorząd, a w przypadku pozostałych 

Beneficjentów projekt może wynikać ze strategii miejskiej, odnoszącej się do zagadnień 

niskoemisyjności. Jeżeli miasto posiada zatwierdzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, którego zapisy 

potwierdzają zgodność z planowanym do realizacji projektem, to w takim przypadku będzie  

to wystarczający dokument, potwierdzający spełnienie niniejszego kryterium. 

Nie ma szczegółowych wytycznych, co do zakresu dokumentu, opisującego politykę miejską w zakresie 

rozwoju transportu publicznego, jednakże zaleca się zwrócenie uwagi na kryteria wyboru projektu 

m.in. „Promocję transportu zbiorowego”, „Politykę transportową, nakierowaną na zmniejszenie 

emisyjności transportu”, „Kompleksowość działań na rzecz ochrony powietrza i gospodarki 

niskoemisyjnej”, " Zgodność ze strategią miejską, odnoszącą się do zagadnień niskoemisyjności lub 

Planem Gospodarki Niskoemisyjnej”, w których jest wskazane co powinno znajdować się w zakresie 

dokumentu (jakie podjęte działania), aby kryteria zostały ocenione pozytywnie. Zgodnie  

z treścią Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014–2020 wybór projektów  

do dofinansowania ma na celu wyłonienie inwestycji w jak największym stopniu przyczyniającej się  

do realizacji celu VI osi priorytetowej, tj. większego wykorzystania niskoemisyjnego transportu 

miejskiego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w miastach. 

Dzięki ujęciu w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej działań odnoszących się do pakietu energetyczno 

– klimatycznego zostanie zapewniony wybór projektów, przyczyniających się do zwiększenia 

efektywności energetycznej transportu na obszarach miejskich. Interpretując powyższe zapisy 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, należy stwierdzić, że nie  

ma wymogu wskazywania w PGN konkretnych projektów, ale wskazanie działań, których realizacja 

będzie możliwa również poprzez realizację projektów przedstawionych w ramach Konkursu  

nr POIŚ.6.1/1/18. 

 

 

Czy wartość zmniejszenia emisji w niższych warstwach atmosfery oraz CO2 w wyniku realizacji 

projektu (przyjęta jako wskaźnik dla projektu) - musi również wynikać/być spójna z zapisami strategii 

miejskiej odnoszącej się do zagadnień niskoemisyjności lub Planu Gospodarki Niskoemisyjnej? 

Co do zasady wskazane wartości zmniejszenia emisji w niższych warstwach atmosfery oraz CO2  

w wyniku projektu powinny być spójne z zapisami strategii miejskiej, odnoszącej się do zagadnień 

niskoemisyjności lub Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i innych dokumentów aplikacyjnych. 

Powyższe wynika również bezpośrednio z horyzontalnego kryterium merytorycznego II stopnia  

pn. Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku. Należy pamiętać,  

że ewentualne różnice pomiędzy dokumentami, przygotowywanymi w oparciu o ogólne informacje,  

a dokumentem ostatecznym nie oznaczają niespełnienia kryterium, konieczne jest jedynie wyjaśnienie 

przyczyn różnic oraz zaktualizowanie informacji, które są umieszczone we wniosku o dofinansowanie 

czy w studium wykonalności. 
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Jeżeli konieczna jest aktualizacja dokumentu Strategii/Planu związana z wpisaniem do niej/niego 

przedsięwzięcia zgodnego z zakresem projektu składanego w ramach naboru, czy też zaktualizowany 

dokument można uzupełnić na etapie oceny formalnej projektu? 

Jeśli tak, to czy data uchwalenia zmian do Strategii/Planu może być późniejsza niż data złożenia 

projektu/zakończenia naboru? 

Co do zasady, zgodnie z art.45 ust 3 ustawy wdrożeniowej, na wezwanie Instytucji Organizującej 

Konkurs istnieje możliwość uzupełnienia/poprawy dokumentów w zakresie przedmiotowego 

kryterium na etapie oceny/wyboru projektów. Jednakże zgodnie z wzorem formularza oświadczeń 

załącznik nr 8 do regulaminu konkursu, wszystkie oświadczenia składane sa wg stanu na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie, gdzie wnioskodawca oświadcza, że projekt jest zgodny m.in. z PGN lub 

dokumentem równoważnym oraz z Planem Zrównoważonego rozwoju publicznego lub dokumentem 

strategicznym jst (…) (patrz pkt. 2 i 3 załącznika 8) 

 

Zgodnie z informacją, zawartą w Załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu Faza inwestycyjna  

w analizie powinna trwać dwa lata. Czy kwestię dwóch lat należy interpretować jako 24 miesiące  

co oznacza, iż faza inwestycyjna może objąć literalnie 3 lata (np IX 2020 - VIII 2022) czy faza ta 

powinna objąć literalnie dwa lata (np I 2020 - XII 2021)? 

Okres inwestycyjny powinien być zgodny ze stanem faktycznym, przy zastrzeżeniu, że „Jeśli okres 

inwestycji będzie trwał dłużej niż 2 lata to nakłady inwestycyjne należy skumulować w taki sposób,  

aby faza inwestycyjna w analizie nie przekroczyła 2 lat (nakłady poniesione przed rokiem bazowym 

dopisuje się do roku bazowego). Alternatywnie, jeśli realizacja inwestycji z założenia będzie zakładała 

stopniowy okres wdrożenia projektu, faza inwestycyjna i operacyjna wykazane w analizach w krótkim 

okresie mogą się pokrywać, jednak faza czysto inwestycyjna nie może w analizie przekroczyć 2 lat.” 

Wskazane 2 lata dotyczą pełnych lat kalendarzowych, gdyż takie okresy są wykorzystywane w arkuszu. 

W sytuacji, gdy okres inwestycji jest krótszy niż 2 lata w analizie należy przyjąć krótszy okres zgodnie 

ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 


