
 
Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie szkolenia  

 
1. Czy jedna gmina może złożyć dwa odrębne wnioski - np. na przejście dla pieszych oraz na 

miasteczko rowerowe?: 
Tak może, jednak taki podział wpływa na punktację projektu.  
 

2. Czy jednostki mogą same składać wnioski?  
Beneficjentem powinna być Gmina 
 

3. Czy w ramach konkursu można doposażyć oprócz szkół również przedszkola np. w miasteczko 
rowerowe? 

Nie. Proszę o uwzględnienie faktu, że celem konkursu jest m.in. „… doposażenie szkół w narzędzia 
edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”, co odzwierciedla  kryterium merytoryczne, jak również cel ma 
zostać potwierdzone poprzez osiągniecie wskaźnika: Liczba planowanych do doposażenia szkół w 
urządzenia/obiekty z zakresu edukacji komunikacyjnej. Nie jest kwalifikowalnym zakresem doposażanie 
przedszkoli. 
 

4. Czy KCUW jako jednostka budżetowa Miasta może ubiegać się o dofinansowanie w ramach 
konkursu? 

Jw. 
5. Czy aby uzyskać punkty za Liczbę budynków użyteczności publicznej w pobliżu których 

zaplanowano doposażenie lub wyznaczenie przejść dla pieszych wszystkie przejścia 
zaplanowane w projekcie muszą być w odległości do 100 m od obiektów użyteczności 
publicznej? 

Tak. 

6. Czy można doposażyć urząd gminy np. w trenażer czasu reakcji jeśli wnioskodawcą jest 
gmina? 

Nie. Celem konkursu jest m.in. „… doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu 
drogowego”, co odzwierciedla  kryterium merytoryczne, jak również cel ma zostać potwierdzone 
poprzez osiągniecie wskaźnika: Liczba planowanych do doposażenia szkół w urządzenia/obiekty z 
zakresu edukacji komunikacyjnej. Nie jest kwalifikowalnym zakresem doposażanie przedszkoli. 
 

7. Czy w sekcji wniosku A.2 podmiot odpowiedzialny można wpisać Skarbnika Gminy jeżeli 
wymagają tego wewnętrzne przepisy jednostki. 

Może. 
 

8. Czy szkoła na pomoce naukowe musi składać osobne wnioski np na symulator czasu reakcji i 
symulator drogi hamowania 

Nie. wniosek jest jeden, zadania mogą być w liczbie odpowiedniej dla Wnioskodawcy 

9. Czy można złożyć wniosek na miasteczko rowerowe które jest w trakcie wykonania i będzie 
ukończone we wrześniu 2022 roku 

Tak. 
 

10. Czy we wniosku zawierającym zakres "doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu 
ruchu drogowego" konieczne jest także zawarcie jednego zakresu zakresów a) wyznaczenia, 
wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych w urządzenia lub b) obiekty zwiększające 
bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach publicznych? 

Nie. Składacie Państwo WoD na zakres taki, jaki jest Państwu niezbędny. 



11. Z pytań wynika, że nie jest wymagany podpis skarbnika ale jeżeli wymagają tego wewnętrzne 
przepisy to tak i czy wpisać w takim wypadku skarbnika w sekcji A.2  

Nie ma takiej konieczności 
 

12. Czy w przypadku wyniesienia przejść dla pieszych kosztem kwalifikowalnym będzie również 
doświetlenie przejścia? 

Nie, nie będzie to koszt kwalifikowalny. 

13. Czy dla projektu musi zostać wydzielone nowe zadanie w WPF (zgodne z tytułem projektu), 
czy może zostać wskazane zabezpieczenie w już istniejącym w WPF zadaniu (w pozycji 
zabezpieczono środki na szereg inwestycji w zakresie BRD, w tym inwestycji objętych 
projektem/projektami)? 

może zostać wskazane zabezpieczenie w już istniejącym w WPF 
 

14. Pkt B.2.1 wniosku o dofinansowanie – wskazano kod 033 – Drogi TEN-T przebudowane lub 
zmodernizowane. Czy mając na uwadze oś priorytetową należy całą wartość dofinansowania 
(FS) wskazać pod niniejszym kodem?  

Tak 
 

15. Zgodnie z odpowiedzią zamieszczoną na Państwa stronie (pyt. 150) powstała/zakupiona 
infrastruktura może zostać przekazana w zarząd jednostkom organizacyjnym dopiero po 
okresie trwałości. Jak powyższe ma się w sytuacji gdy w imieniu Prezydenta zarząd nad 
drogami publicznymi ma powołana do tego jednostka organizacyjna gminy? 

Odpowiednia jednostka organizacyjna może zarządzać nowopowstałą infrastrukturą (np. Miejski 
Zarząd Dróg infrastrukturą drogową, Szkoła - miasteczkiem rowerowym). Przekazanie na majątek 
jednostki może nastąpić po okresie trwałości. Odpowiednie informacje powinny być zawarte w WOD 
(A.5.  Należy szczegółowo opisać, w jaki sposób infrastruktura będzie zarządzana po zakończeniu 
projektu, opisać gotowość projektu do funkcjonowania bezpośrednio po zakończeniu inwestycji. 
Trwałość projektu ) 
 

16. Do kiedy inwestycja musi być zrealizowana?  
Do 31.12.2023 w tym także, do tej daty powinny być poniesione koszty kwalifikowalne. 
 

17. Czy można dokonać edycji oświadczenia o zabezpieczeniu środków tak, aby wskazywało ono, 
iż środki zostaną zabezpieczone po złożeniu wniosku o dofinansowanie?  
Pytanie zadaję z uwagi na to, iż treść wzoru tego oświadczenia zawiera zapis, iż "Zostały 
zabezpieczone środki finansowe (...)" 

Środki powinny być zabezpieczone już na etapie WOD. Prosimy o zapoznanie się z nową treścią 
oświadczenia. Zostanie w najbliższym czasie zawieszone na stronie CUPT 
 
 

18. Rozumiem, że gminy - miasta na prawach powiatu takie jak Warszawa, Kraków czy Rzeszów 
mają prawo ubiegać się o środki?  

Uprawnione do ubiegania się o środki są gminy. 
 

19. Czy składając wniosek wyłącznie ma poprawę bezp. przejść dla pieszych, wniosek w dalszym 
ciągu podlega ocenie według wszystkich dodatkowych kryteriów, głównie chodzi tu o 
kryterium nr 5, nr 6, nr 7?  

Tak, ocenia się wszystkimi kryteriami dla konkursu.  
 



20. Czy można pozyskać środki na remont/poprawę bezpieczeństwa nawierzchni w istniejącym 
miasteczku rowerowym? Motodrom prowadzi Centrum Zajęć Pozaszkolnych, publiczna 
jednostka edukacyjna, działająca od wielu lat. współpracująca ze szkołami. 

Należy mieć na uwadze osiągniecie wskaźnika. Wymiana nawierzchni nie jest równoznaczna ze 
stworzeniem nowego obiektu, który potwierdza osiągnięcie ww. wskaźnika. 
 

21. Czy kwalifikowalne jest Wykonanie aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych?  
Przedstawiony zakres rzeczowy nie mieści się w zakresie w  kwalifikowalnym zakresie inwestycji w 
ramach przedmiotowego konkursu, który został określony w § 2 ust 2 Regulaminu konkursu. 
 

22. Jakie dane należy wpisać w poz. A1.3. do A.1.6 bo jak rozumiem chodzi tu o dane dot. CUPT 
Tak. Dane są określone na stronie CUPT. 
 

23. Proszę wskazać miejsce gdzie można odnaleźć dodatkowe kryteria formalne dla tego typu 
projektów (w zał nr 3.Kryteria wyboru projektów niestety ich nie odnajduję) zamieszczone w 
tym dok. kryteria dodatkowe formalne nie odpowiadają tego typu projektu. 

Omówiono w trakcie szkolenia. Link jest wskazany w uprzednio zamieszczonych odpowiedziach. Link 
jest aktywny. 
 

24. Z pytań i odpowiedzi wynika, że sygnalizacja, aktywne przejścia i oświetlenie nie są kosztami 
kwalifikowanymi. Proszę o wskazanie jakie koszty są kwalifikowane dla kategorii oznakowanie 
przejścia?  

Oznakowanie pionowe, poziome 
25. odnośnie trwałości projektu, co wydarzy się kiedy organ zarządzający ruchem zmieni organizację 
ruchu i np. zlikwiduje jakiś znak czy przejście dla pieszych 
Kwestie te analizowane indywidualnie. Wówczas Beneficjent jest zobowiązany do kontaktu z IP i 
opisanie sytuacji. 
 

26. Czy gmina może złożyć wniosek tylko na budowę jednego miasteczka ruchu drogowego? Czy 
kosztami kwalifikowanymi będą elementy miasteczka takie jak oświetlenie, ogrodzenie, kosz na 
śmieci, ławka, gry podwórkowe? Wszystko byłoby zawarte w projekcie MRD. 

Wniosek jest składany zgodnie z realnymi potrzebami. 
 
27. Czy trzeba mieć wkład własny? 
Tak. 15% wydatków kwalifikowalnych. Proszę zapoznać się z Oświadczeniem do WOD (załącznikiem 
nr 2 do WoD) 

28. zwracam się z prośba o wyjaśnienie: czy miasto na prawach powiatu może przystąpić do konkursu 
o dofinansowanie. Konkurs skierowany jest do gmin, gminnych samorządowych jednostek 
organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (ogólny kod 403 pojawia się tylko dlatego, że nie ma 
oddzielnego dedykowanego wyłącznie gminom). 

29czy na etapie wniosku o dofinansowanie musi być uchwała zabezpieczająca środki na finansowanie 
Wymagamy Oświadczenia. Treść Oświadczenia uległa zmianie. 
 
30.  czy VAT jest kwalifikowany 
O ile nie jest możliwy do odzyskania, VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym. Proszę o zapoznanie się z 
treścią UOD oraz Załącznikami do UoD dedykowanymi VAT. 
 
31. gdzie ma być postawiona tablica informacyjna  



W miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich. Jeśli lokalizacja projektu uniemożliwia swobodne 
zapoznanie się z treścią tablicy, można ją umieścić w siedzibie beneficjenta lub w innym miejscu 
zapewniającym możliwość zapoznania się z jej treścią. 
 
32.czy wniosek o dofinansowanie musi być podpisany przez Skarbnika 
 IOK nie wymaga takiej kontrasygnaty 
 
33. czy infrastruktura może zostać przekazana szkole w okresie trwałości projektu? 
Tak 
 
34. Dzień dobry, czy wydatek w ramach projektu może być wydatkiem bieżącym (tak został 
zaplanowany, gdyż wynika to z rodzaju wydatków), czy ma to być wydatek majątkowy? 
Odpowiedz została udzielona w upublicznionych zapytaniach. 
Zgodnie z realnymi planami i zasadami obowiązującymi w jednostce 
 
35. Czy koszty zarządzania są obligatoryjne w sytuacji wnioskowania o doposażenia miejsc dla 
pieszych. Praca nad wnioskiem wynika z zakresu obowiązków, brak uzasadnienia dla takiego kosztu. 
Zagadnienie zostało to wyjaśnione w trakcie szkolenia  
 
36. Czy koszty znaków pionowych: o przejściu dla pieszych; związane z wyniesieniem przejścia; o 
odległości od progu zwalniającego podlegają kwalifikowalności? Poniesienie kosztów na takie 
oznaczenia jest konsekwencją wyniesienia przejścia. 
Tak, to są koszty kwalifikowalne. 
 
37. Dzień dobry czy w ramach przedmiotowego konkursu można złożyć wniosek na budowę progów 
wyspowych, płytowych, listwowych itp na drogach, na których nie ma przejść dla pieszych, chodzi o 
budowę progów na drogach gminnych celem spowolnienia ruchu na drodze.  
Nie. Celem konkursu jest wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych w urządzenia 
lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach publicznych. 
 
38. czy będzie dopuszczona zmiana organizacji ruchu polegająca na dołożeniu znaków czy urządzeń 
BRD bez likwidacji tego co zostało zakwalifikowane do dofinasowania 
Tak. 

39. pytanie 121 Zgodnie z regulaminem w ramach konkursu nie jest możliwe składanie projektów 
zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekty mogą składać się z jednego 
lub kilku zadań. Czy jest możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, w którym część zadań 
będzie zakończona? Odpowiedź CUPT: Tak. jest możliwe. 

40. pytanie 158 Czy jeśli w ramach wniosku o dofinansowanie gmina planuje aplikować o 
dofinansowanie dla projektu gdzie jedno z zadań jest zakończone przed złożeniem wniosku a drugie 
jest planowane do realizacji to czy zadanie zakończone w ramach projektu będzie kwalifikowalne? 
Odpowiedź CUPT: Tak. Proszę patrzeć na projekt jako całość 

41. Trudno na podstawie odpowiedzi CUPT określić czy mają być zabezpieczone środki. co przez to 
należy rozumieć, czy Gmina ma środki na koncie? czy że jest takie zadanie w budżecie Gminy, pytanie 
125 pkt, pytanie 132 pkt. 8, pytanie 141 pkt. 1. oświadczenie o posiadaniu/zabezpieczeniu środków 
jak w odp. na pyt. 141 pkt.1 to dwie różne sprawy  
Oświadczenie powinno zostać podpisane zgodnie z zadami obowiązującymi w jednostce. W 
oświadczeniu jest mowa: „Zostały zabezpieczone środki finansowe niezbędne do realizacji projektu …”  
Ergo, Wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki.  



 
42 czy kwalifikowana będzie przebudowa miasteczka ruchu Nie. przebudowa nie będzie 
kwalifikowalna. Należy mieć na uwadze osiągniecie wskaźnika. Przebudowa nie jest równoznaczna ze 
stworzeniem nowego obiektu, który potwierdza osiągnięcie ww. wskaźnika. 
czy można zakupić mobilne miasteczko dla szkoły, ale później szkoła może je przekazać na rzecz 
przedszkola? Po okresie trwałości projektu będzie taka możliwość 
 
43. koszty montażu i koszty gwarancji trzeba wpisać oddzielnie w budżecie projektu? Nie. 
Wystarczające będzie wpisanie ich do wartości danego Zadania 
 
44. Czy w kosztach promocji możemy wpisać 0zł? Zamierzamy zrobić promocję sami i nie wykazywać 
kosztów we wniosku, gdyż będzie to tylko wydruk i powieszenie plakatów. 
Tak, można. 
 
45. co w sytuacji gdy założymy wniosek na tylko jeden komponent (doposażenie szkół) czy w takim 
razie dostaniemy mniej punktów (kryteria dotyczą obu i są punkty za przejścia i doposażenie szkół) co 
w sytuacji gdy chcemy tylko doposażyć szkoły? Punktacja będzie zgodna z realnym ocenianym 
zakresem. 
 
46. czy żeby wnioskować o miasteczko to czy wymagane jest żeby nauczyciel ukończył szkolenie 
przez SKRBRD. Rozumiem w celu prowadzenia zajęć przy urządzeniach, symulatorach. 
Nie jest to kryterium zero-jedynkowe .Po prostu projekt nie uzyska dodatkowych punktów 
 
47. czy można zawnioskować w ramach dwóch zadań tzn na wyznaczenie oraz na podniesienie 
przejścia dla pieszych? czy wtedy trzeba złożyć jeden wniosek czy dwa? Nie ma takiej konieczności. 
Wszystko może być ujęte w jednym wniosku 
 
48. Czy wyświetlacz prędkości na "wlocie do miejscowości" ale oddalony więcej niż 100m od obiektu 
użyteczności publicznej kwalifikuje się do dofinansowania? Nie. 
 
 
49. Trwałość liczy się od otrzymania dofinansowania?  
We wzorze UOD (Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu) określono ww. okres :§ 16. Trwałość 
Projektu: 
„Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu, w rozumieniu art. 71 ust. 1 
rozporządzenia nr 1303/2013, w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, z 
zastrzeżeniem ust. 2, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej 
wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony 
zgodnie z tymi przepisami (…)” 
 
50. Zgodnie z odp. na pyt 150 przekazanie sprzętu zakupionego w ramach projektu w zarządzanie 
jednostką organizacyjnym możliwe jest dopiero po okresie trwałości. Z uwagi na fakt, iż jednostki 
organizacyjne są podmiotem gminy nie zgadzamy się z tą odpowiedzią. Jednostki te są powołane do 
realizacji zadań gminy. W naszym projekcie zaplanowano, iż to właśnie jednostki (odpowiedzialne za 
zarządzanie szkołami i drogami w mieście), będę odpowiedzialne za organizację zamówienia 
publicznego, zakup wyposażenia i zarządzanie nim w imieniu Beneficjenta. Jednostka budżetowa 
zarządzać będzie majątkiem w imieniu Beneficjenta, który to nadal odpowiedzialny będzie za 
zapewnienie trwałości projektu 
Odpowiedź udzielona wyżej. 
 
 



51. Czy koszt utworzenia przejścia dla pieszych w miejscu starego przejścia dla pieszych podczas 
remontu drogi będzie kwalifikowalny. Tak 
 
52. Czy można kwalifikować koszty opracowania Studium wykonalności? Nie są one kwalifikowalne. 

53. Czy dokumentacja projektowa jest kosztem kwalifikowalnym? Nie jest to koszt kwalifikowalny 

54. Czy dla mobilnego miasteczka rowerowego może być nieutwardzona powierzchnia?  

W zależności jakie są realne potrzeby.  

55. czy szkoła może się samodzielnie starać o dofinansowanie w ramach zakupu pomocy naukowych. 
Nie. Beneficjentem powinna być Gmina 
 
56. Czy przy azylach czy progach konieczne jest wymaganie okresu gwarancji od producenta/dostawcy 
(w przypadku elementów prefabrykowanych), czy możemy założyć, że trwałość będzie zapewniona 
przez zarządcę drogi w ramach bieżącego utrzymania? Tj. nawet jeśli jakiś element będzie uszkodzony, 
to zostanie naprawiony w ramach bieżących prac eksploatacyjnych. 
Można i należy założyć, że trwałość będzie zapewniona przez zarządcę drogi w ramach bieżącego 
utrzymania 
 
57. czy wniosek musi podpisać dyrektor czy może podpisać osoba upoważniona – osoba 
upoważniona posiadająca odpowiednie umocowanie 
 
58. Czy można uznać za kwalifikowane środki bieżące, które zostaną wyodrębnione na realizacje 
części projektu? W ramach kosztów bieżących zostanie wyniesione przejście dla pieszych w 
bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej. Na te bieżące utrzymanie infrastruktury był przetarg. 
Czy spełnienie wymogu przedkładania ofert będzie akceptowalne wykazaniem takiej umowy? Tak 
 
59. czy można przekraczać liczbę znaków w poszczególnych punktach?  
Przekroczenie liczby znaków nie będzie powodem odrzucenia WoD, jednak znacznie utrudni jego 
weryfikacje, dla ekonomiki weryfikacji dokumentacji, prosimy o trzymanie się wyznaczonej liczy znaków 
 
60. Czy mobilne miasteczko musi być przekazane na rzecz szkoły? Czy jeśli jest miasteczko jest mobilne 
to może być inna jednostka niż szkoła? Czy z tego miasteczka może korzystać tylko dana szkoła czy 
mogą korzystać uczniowie z innych szkół?  
Czy mobilne miasteczka może być przyjęte przez Zespół Szkolno Przedszkolny (takie jednostki 
oświatowe funkcjonują na terenie miasta)? Tak, Prosimy o opisanie i zaznaczenie informacji. K 
Odpowiedź  
celem konkursu jest m.in. „… doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”, 
co odzwierciedla  kryterium merytoryczne, jak również cel ma zostać potwierdzone poprzez osiągniecie 
wskaźnika: Liczba planowanych do doposażenia szkół w urządzenia/obiekty z zakresu edukacji 
komunikacyjnej. Zespół Szkolno Przedszkolny spełnia wymagania. Nie jest kwalifikowalnym zakresem 
doposażanie przedszkoli lub innych jednostek np. urzędu gminy, straży miejskiej. 
Korzystanie z miasteczka  nie musi być ograniczone do danej szkoły, mogą z niego korzystać również 
uczniowie z innych szkół. 
 
 
61. Czy wyświetlacz prędkości na "wlocie do miejscowości" ale oddalony więcej niż 100m od obiektu 
użyteczności publicznej kwalifikuje się do dofinansowania?  
Nie. 



 
62. Liczba zdarzeń drogowych w całym mieście? Tak (gminie/mieście) 
 
63. czy w przypadku doposażenia szkół konieczne jest wypełnienie części 4.2? 
Czy wypełnienie pkt B.4.1 jest również wymagane w przypadku miasteczka rowerowego? 
Konieczne jest wypełnienie całego WOD. Informacje jakie należy zamieścić w poszczególnych 
częściach zostały opisane w instrukcji 
 
64. Czy w przypadku zakupu narzędzi tj. SYMULATOR ROWERU 
TRENAŻER CZASU REAKCJI 
SYMULATOR ZDERZENIA 
SYMULATOR PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 
Konieczna jest mapa 
Nie jest konieczna. 
 
65 Szkolenia dla nauczycieli w ramach Projektu SKBRD zakończyły się w grudniu 2020. Obecnie na 
platformie udostępniony jest kurs e-learningowy dla nauczycieli. Czy liczą się również nauczyciele, 
którzy skorzystali ze szkolenia e-learningowego? 
Tak. Prosimy o dokument potwierdzający ukończenie kursu 
 
66. Jak uzasadnić koszty osobowe? 
Np. Przy realizacji prac związanych z inwestycją, przygotowaniu szacunków do przetargu, współpracy 
z Wykonawcą Robót, odbiorami, weryfikacją merytoryczną dokumentów odbiorowych zaangażowani 
są pracownicy jednostki. Obowiązki te mają wpisane w swój zakres obowiązków. Ne wymagamy 
żadnych specjalnych uzasadnień, oddelegowań. Podobnie praca przy WOD, następnie przygotowaniu 
UoD i rozliczeniu projektu. To jest praca jaką wykonują pracownicy w ramach kosztów osobowych. 
 
67. chcemy jako gmina złożyć wniosek na zakup do 6 szkół podstawowych na terenie gminy urządzeń 
SYMULATOR ROWERU 
TRENAŻER CZASU REAKCJI 
SYMULATOR ZDERZENIA 
SYMULATOR PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH  

a) Czy możemy złożyć taki wniosek bez prac związanych z przejściami dla pieszych? 
Tak można 

b) Czy podajemy Liczbę budynków użyteczności publicznej w pobliżu których zaplanowano 
doposażenie danej szkoły wraz z mapą czy to tylko dotyczy przejść dla pieszych, a jak nie 
realizujemy zadań z zakresu przejść to po prostu nie mamy za to punktów. 
Nie trzeba podawać, to dotyczy przejść dla pieszych. Wniosek po prostu nie będzie 
punktowany w tym zakresie. 

c) Podobnie z Kompleksowością projektu - czy uzyskamy tu punkty do zakupu sprzętu 
edukacyjnego? bo w opisie jest mowa o przejściach  
Tak. W opisanym przypadku, Wniosek po prostu nie będzie punktowany w tym zakresie 

d) Czy są jakieś firmy które sprzedają taki sprzęt bo nie ukrywam że mamy problem z wyceną. 
Pytanie poza zakresem merytorycznym szkolenia, ze względu konieczność równego 
traktowania wnioskodawców, nie mamy możliwości odpowiedzi na pytanie. 

e) Zakres zadania nie wpływa na Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego - czy jeśli napiszę 
w tym punkcie Nie dotyczy to będzie dobrze. Proszę o informację w tym zakresie 
Tak, wpisujecie Państwo „Nie dotyczy” 

 
  
68. Czy do ustalenia wartości zamówienia nie wystarczy kosztorys?  



Wystarczy. Zostało to omówione w trakcie szkolenia 
 
69. Jak oszacować zarządzanie projektem?  
Metodologia został podana: 1% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu.  
 
70. Kiedy wypłacać koszty osobowe i w jaki sposób. po niezrealizowaniu zadania to koszt zarządzania 
spada więc następuje zwrot na konto Gminy?  
Projekt jest rozliczny na zasadzie refundacji, zwrotu kosztów poniesionych. Wydatki osobowe są 
ponoszone przez potencjalnego Beneficjenta. Wynikaj z zadań, które realizowane są w ramach 
obowiązków pracownika. W projekcie są one refundowane. W przypadku niezrealizowania zadania, i 
tak Państwo ponosicie koszty osobowe w ramach jednostki. 
 
71. W przypadku zdefiniowania zadania „budowa progów zwalniających” jaki wybrać wskaźnik 
produktu. Przedstawione w WoD propozycje nie odpowiadają zakresowi zadania.  
Wszystkie wskaźniki są odpowiednie dla konkursu i zadań 
 
72. czy jest  wymagana jakaś minimalna wartość zadania jaka musi być objęta wnioskiem ?  
Nie ma określonej wartości minimalnej zadania. 
 
73. Czy wszystkie elementy inwestycji (przejścia, progi) muszą obligatoryjnie znajdować się w 
pobliżu budynków użyteczności publicznej? 
Czy możliwa jest realizacja progów bez przejść? 
Elementy inwestycji powinny znajdować się obligatoryjnie przy przejściach 
 
74. Czy oznakowanie pionowe i poziome przejść i progów jest wydatkiem kwalifikowalnym? np. 
zakup znaków D6, B 43/44?  
Tak, oznakowanie pionowe i poziome przejść i progów jest wydatkiem kwalifikowalnym 
 
75. Zgodnie z instrukcją wypełniana WoD w pkt. A.4. należy podać wszelkie informacje na temat 
wszelkich planowanych i ewentualnie przyjętych istotnych ustaleń instytucjonalnych ze stronami 
trzecimi, – np. upoważnienia do ponoszenia wydatków. W przypadku upoważnienia podmiotu do 
ponoszenia wydatków należy załączyć porozumienie. Co w sytuacji, gdy Gmina powierzy realizację 
swojej jednostce budżetowej? Jednostka organizacyjna jest podmiotem gminy (nie posiada osobowości 
prawnej, a swoje wydatki pokrywa z budżetu gminy), a nie odrębnym podmiotem. Według nas nie jest 
ona zatem stroną trzecią o której mowa w instrukcji. Wydaje się zatem, iż punkt ten dotyczy sytuacji 
gdy gmina upoważni do ponoszenia wydatków inny podmiot, a nie swoją jednostkę budżetową. Tym 
samym czy możemy w nim wpisać NIE DOTYCZY i nie dokonywać opisu o którym piszą Państwo w 
odp. na pytanie 111? 
Gdy Gmina powierzy realizację swojej jednostce budżetowej  opis taki powinien znaleźć się w WOD. 
Porozumienia nie należy załączać, on dotyczy stron trzecich. Takie porozumienie warto załączyć w 
przypadku ustaleń np. z innym zarządcą drogi w kwestiach inwestycji dot. przejść dla pieszych. (o ile 
je Wnioskodawca posiada) 
 
76. Czy jeśli doposażamy trzy szkoły w narzędzia z edukacyjne z zakresu ruchu drogowego to możemy 
rozbić je w podziale jedna szkoła to jedno zadanie?  Tak. Sugerujemy taki podział. 

77. czy możemy starać się o dofinansowanie w kwestii miasteczka rowerowego jeśli nasi nauczyciele 
nie brali udziału w szkoleniach, o których była mowa w pkt B 4.3? 
Tak, możecie Państwo. Szkolenie jest jeszcze dostępne w formie on-line. 
 



78. Czy dobrze zrozumiałam, że możemy realizować np. bezpieczne przejścia dla pieszych na 
drogach np. wojewódzkich, tylko musimy mieć od nich zgodę?  
Tak, możecie Państwo. Konieczne jest prawo do dysponowania gruntem na cele projektu. 
 
79. Jak należy rozumieć rozpoczęcie realizacji projektu w przypadku gdy budowa przejścia dla 
pieszych stanowi większą część inwestycji - czy musimy określić kiedy będziemy budować przejście 
w ramach inwestycji czy też za rozpoczęcie inwestycji należy przyjąć termin rozpoczęcia całości 
budowy 
Prosimy o określenie terminu kiedy będzie budowane przejście. 
 
80. czy dane z Policji w załączniku nr 4 muszą być podane również jeśli chcemy wnioskować tylko o 
miasteczko rowerowe? Nie. dane dotyczą przejść 

81. Czy mapa dołączona do wniosku musi być wykonana w jakimś specjalnym programie czy jest 
tutaj pozostawiona dowolność?  

Mapa powinna być możliwa do weryfikacji i czytelna.  

82. czy kwalifikowane w projekcie jest doposażenie przejść dla pieszych usytuowanych w odległości 
większej niż 100m od budynków użyteczności publicznej?  
Tak, są kwalifikowalne 
 


