
LP Pytanie/ odpowiedź Odpowiedź
1 Czy każda gmina jest uprawniona do złożenia wniosku 

aplikacyjnego w ramach tego konkursu?
Czy ma znaczenie przebieg przez gminę sieci drogowej TEN-T? 
Czy jest lista uprawnionych, bądź wykluczonych gmin w ramach 
tego konkursu?

Czy każda gmina jest uprawniona do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach tego konkursu?
Tak. każda gmina jest uprawniona.
Czy ma znaczenie przebieg przez gminę sieci drogowej TEN-T? Przebieg przez gminę sieci drogowej 
TEN-T nie ma znaczenia
Czy jest lista uprawnionych, bądź wykluczonych gmin w ramach tego konkursu?
Nie ma takiej listy.

2 Załącznik nr 4 do regulaminu określa tylko Dodatkowe kryteria 
merytoryczne 1 stopnia - gdzie znajdę pozostałe?

Kryteria znajdują się na stronie https://www.pois.qov.pl/strony/o-
programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-  
infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
Załącznik nr 3, Kryteria wyboru projektów,
OŚ PRIORYTETOWA III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T 1 TRANSPORTU
Projekty oceniane są kryteriami:
Horyzontalne kryteria formalne
Dodatkowe kryteria formalne
Dodatkowe kryteria merytoryczne 1 stopnia
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia

3 Proszę o informację jaką minimalna wartość kosztów 
kwalifikowanych może przedstawiać wniosek zgłoszony do 
naboru.

Zgodnie z pkt.14 Regulaminu naboru max wartość dofinansowania 
projektu w konkursie wynosi 457 550,00 zł czyli rozumiem, że max 
wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 538 294,11 zł. Proszę 
o informację czy tak należy zinterpretować zapis pkt.14

Proszę o informację jaką minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych może przedstawiać wniosek 
zgłoszony do naboru.
Nie ma ustalonej wartości minimalnej.

Zgodnie z pkt.14 Regulaminu naboru max wartość dofinansowania projektu w konkursie wynosi 457 
550,00 zł czyli rozumiem, że max wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi 538 294,11 zł. Proszę 
o informację czy tak należy zinterpretować zapis pkt.14
Tak, to jest prawidłowe przeliczenie.

4 „Wnioskodawca potwierdza gotowość techniczną projektu do jego 
realizacji, w tym potwierdza prawo do dysponowania gruntami lub 
obiektami na cele projektu” proszę o wskazanie co Państwo 
rozumiecie poprzez gotowość techniczną?

Czy wnioskodawca powinien posiadać dokumentację techniczną 
(projektową) zadania?

Wnioskodawca potwierdza gotowość techniczną projektu do jego realizacji, w tym 
potwierdza prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele projektu” proszę o wskazanie 
co Państwo rozumiecie poprzez gotowość techniczną?

Należy potwierdzić prawo do dysponowania gruntem lub obiektem, na którym planuje się realizować 
projekt. Poprzez prawo do dysponowania nieruchomością należy rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania prac zw. związanych z 
projektem. Tym samym, wnioskodawca nie musi być każdorazowo właścicielem nieruchomości a do 
realizacji projektu wystarczające jest samo oświadczenie o dysponowaniu nią na cele projektu.

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/


Jakiego rodzaju narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego 
powinny zostać wyposażone szkoły/szkoła, proszę o 
doprecyzowanie?

Jeżeli realizacja projektu wymaga innych dokumentów niż wskazany powyżej należy je opisać w 
punkcie F.2.1 formularza WoD oraz wskazać, które z tych dokumentów są już dostępne lub określać 
spodziewaną datę ich uzyskania.

Czy wnioskodawca powinien posiadać dokumentację techniczną (projektową) zadania?

Nie ma takiego wymogu. Wymaganym potwierdzeniem gotowości technicznej projektu do jego 
realizacji jest prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele projektu Ponadto, zakres robót 
przewidzianych w ramach konkursu nie wymaga pozwolenia na budowę.

Jakiego rodzaju narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego powinny zostać wyposażone 
szkoły/szkoła, proszę o doprecyzowanie?

Zakres ten został określony w § 2 ust 2 pkt h-n Regulaminu konkursu.
5 1. czy przejścia dla pieszych mogą być wykonane na drogach 

powiatowych i gminnych,
2. czy na etapie składania wniosku trzeba mieć opracowaną 
dokumentację projektową na przejścia dla pieszych,
3. czy miasteczko rowerowe może być zlokalizowane na terenie 
ogólnodostępnym, np. przy parku.

1. czy przejścia dla pieszych mogą być wykonane na drogach powiatowych i gminnych?
Tak. W przypadku zakresu od a do g (w § 2 ust 2 Regulaminu konkursu) wydatki są 
kwalifikowane pod warunkiem doposażenia lub wyznaczenia/wyniesienia przejścia dla pieszych 
na drodze mającej status drogi publicznej (klasy GP, G, Z, L, D). W związku z powyższym przy 
określaniu lokalizacji każdego zadania należy w WoD podać status drogi

2. czy na etapie składania wniosku trzeba mieć opracowaną dokumentację projektową na przejścia 
dla pieszych,

Nie ma takiego wymogu. Wymaganym potwierdzeniem gotowości technicznej projektu do jego 
realizacji jest prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele projektu Ponadto, zakres robót 
przewidzianych w ramach konkursu nie wymaga pozwolenia na budowę.

3. Czy miasteczko rowerowe może być zlokalizowane na terenie ogólnodostępnym, np. przy parku. 
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. Dlatego też miasteczka rowerowe nie mogą być zlokalizowane na 
terenie pozaszkolnym. Należy także wziąć pod uwagę obowiązek zapewnienia 5 letniego okresu 
trwałości oraz odpowiedzialności za sprzęt.



6 czy przedmiotem dofinansowania może być modernizacja przejść 
dla pieszych przez torowiska tramwajowe polegająca na wymianie 
istniejącej nawierzchni (z kostki betonowej, kostki kamiennej i 
nawierzchni bitumicznej) na nawierzchnię z płyt gumowych. Ze 
względu na swoje właściwości antypoślizgowe, nawierzchnia z płyt 
gumowych podniesie standard, komfort i bezpieczeństwo pieszych 
na przejściach przez torowiska.

Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu.

7 W regulaminie wskazano, iż "Okres kwalifikowalności wydatków 
jest ustalany indywidualnie dla każdego projektu. Koniec tego okresu 
będzie przypadać maksymalnie na dzień 31 grudnia 2023 r. " oraz 
"W ramach konkursu nie jest możliwe składanie projektów 
zakończonych przed dniem złożenia WoD.".

W marcu br. zamierzamy ogłosić przetarg na wybór wykonawcy na 
remont przejścia dla pieszych. Zadanie nie będzie ukończone przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Czy w nawiązaniu do 
powyższych zapisów, wydatek ten będzie kwalifikowalny?

W marcu br. zamierzamy ogłosić przetarg na wybór wykonawcy na remont przejścia dla pieszych. 
Zadanie nie będzie ukończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Czy w nawiązaniu 
do powyższych zapisów, wydatek ten będzie kwalifikowalny?
Tak.
Ponadto, w przypadku, gdy realizacja przedmiotu projektu została rozpoczęta przed złożeniem WoD, 
w punkcie F.2.2 należy:
• opisać stan dotychczasowego wykonania przedmiotu projektu;

• poinformować, czy i w jakiej wysokości zostały poniesione wydatki, które beneficjent planuje 
zadeklarować we wniosku o płatność jako kwalifikowalne.

8 czy załącznikiem do wniosku w ramach 3.1 Rozwój drogowej i 
lotniczej sieci TEN-T, Infrastruktura i Środowisko jest studium 
wykonalności oraz analiza finansowa?

Czy określono minimalną wartość punktów, która umożliwi 
uzyskanie dofinansowania?

czy załącznikiem do wniosku w ramach 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, Infrastruktura i 
Środowisko jest studium wykonalności oraz analiza finansowa?
Nie. Takie załączniki nie są wymagane w tym konkursie. Lista wymaganych załączników została 
określona w instrukcji do WoD.

Czy określono minimalną wartość punktów, która umożliwi uzyskanie dofinansowania?
Tak, jest ona określona w Regulaminie konkursu w § 6 Sposób dokonywania oceny projektów, ust 16 
Minimalna wymagana suma punktów w kryteriach merytorycznych 1 stopnia, kwalifikującą projekt 
do wsparcia wynosi 10 punktów.

9 czy w ramach konkursu Oś Priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej 
TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 - Rozwój 
drogowej i lotniczej sieci TEN-T, należy wykazywać środki trwałe i 
wydatki bieżące we wniosku? czy jest limit dotyczący wysokości 
środków na wydatki związane ze środkami trwałymi? Czy w 
przypadku otrzymania dofinansowania będą Państwo przekazywać 
środki z podziałem na środki bieżące i majątkowe?

Nie ma takiej konieczności wykazywania środków trwałych i wydatków bieżących we wniosku.

czy jest limit dotyczący wysokości środków na wydatki związane ze środkami trwałymi? Czy w 
przypadku otrzymania dofinansowania będą Państwo przekazywać środki z podziałem na środki 
bieżące i majątkowe?
Nie. Środki zostaną przekazane bez podziału na bieżące i majątkowe.



Ze względu na konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na 
etapie wnioskowania chciałabym wiedzieć w jakiej klasyfikacji 
zaplanować wydatki.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na etapie wnioskowania chciałabym 
wiedzieć w jakiej klasyfikacji zaplanować wydatki.
Zgodnie z realnymi planami i zasadami obowiązującymi w jednostce

10 1. Czy gmina może być wnioskodawcą do wykonania wyniesionych 
przejść czy azyli na drogach powiatowych?
2. Czy wykonanie wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla 
pieszych i oznakowaniem będzie w całości kosztem 
kwalifikowanym?
3. Czy na moment złożenia wniosku tj. do 30.04.2022r. drogi 
publiczne które będą objęte wnioskiem muszą posiadać obowiązuje 
uchwały zaliczające je do kategorii dróg gminnych? czy 
wystarczające będzie podjęcie uchwały przez Radę Miejską np. w 
dniu 30.04.2022r. czy aby spełnić wymogi formalne ta uchwała musi 
wejść w życie tj po 14 dniach od publikacji w Dz.U.?
4. Czy opracowanie projektów PSOR i budowlanych będzie kosztem 
kwalifikowanym?

1. Czy gmina może być wnioskodawcą do wykonania wyniesionych przejść czy azyli na drogach 
powiatowych?
Tak.
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu.

2. Czy wykonanie wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych i oznakowaniem 
będzie w całości kosztem kwalifikowanym?
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu.

W ramach konkursu objęte dofinansowaniem mogą być wyłącznie działania inwestycyjne polegające 
na wyniesieniu przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów oraz umieszczanie progów 
wyspowych, płytowych lub listwowych.

3. Czy na moment złożenia wniosku tj. do 30.04.2022r. drogi publiczne które będą objęte wnioskiem 
muszą posiadać obowiązuje uchwały zaliczające je do kategorii dróg gminnych? czy wystarczające 
będzie podjęcie uchwały przez Radę Miejską np. w dniu 30.04.2022r. czy aby spełnić wymogi 
formalne ta uchwała musi wejść w życie tj. po 14 dniach od publikacji w Dz.U.?

Nie ma takiej konieczności.
Wnioskodawca powinien posiadać stosowne uzgodnienia w chwili realizacji zadania.
Jeżeli Wnioskodawca posiada takie dokumenty, należy je opisać w punkcie F.2.1 formularza WoD 
oraz wskazać, które z tych dokumentów są już dostępne lub określać spodziewaną datę ich 
uzyskania.
4. Czy opracowanie projektów PSOR i budowlanych będzie kosztem kwalifikowanym?
Wydatki kwalifikowalne w ramach konkursu nie obejmują ww. zakresu kosztów.
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu. Ponadto, zakres robót przewidzianych w ramach konkursu nie wymaga 
pozwolenia na budowę.



11 Niestety katalog potencjalnych wnioskodawców ograniczony jest 
wyłącznie do samorządów gminnych. W imieniu Pana Starosty 
zwracam się z serdeczną prośbą o rozszerzenie katalogu 
możliwych wnioskodawców o samorządy powiatowe. (...)

Niestety nie ma takiej możliwości. 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).

12 czy w ramach projekty można zakupić hulajnogi elektryczne (§2 pkt 
2 ppkt k)?

pytanie dot. stacjonarnych/mobilnych miasteczek rowerowych - czy 
muszą być one umieszczone jedynie w szkołach?

1. czy w ramach projekty można zakupić hulajnogi elektryczne (§2 pkt 2 ppkt k)?

Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
pkt h-n Regulaminu konkursu. Hulajnogi nie wchodzą w zakres wydatków kwalifikowalnych.

2. Czy muszą być one umieszczone jedynie w szkołach?
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. Dlatego też miasteczka rowerowe nie mogą być zlokalizowane 
na terenie pozaszkolnym. Należy także wziąć pod uwagę obowiązek zapewnienia 5 letniego okresu 
trwałości oraz odpowiedzialności za sprzęt.

13 1. jaką minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych może 
przedstawiać wniosek zgłoszony do naboru.
2. Zgodnie z pkt.14 Regulaminu naboru max wartość 
dofinansowania projektu w konkursie wynosi 457 550,00 zł czyli 
rozumiem, że max wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi 538 
294,11 zł. Proszę o informację czy tak należy zinterpretować zapis 
pkt.14

1. Nie ma ustalonej minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie.
2. Tak, to jest prawidłowe przeliczenie. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 85%.

14 1. Proszę o potwierdzenie sposobu wypełniania pola F.2.1
wniosku o dofinansowanie jako wyszczególnienia dokumentów 
technicznych i administracyjnych niezbędnych dla realizacji projektu, 
w tym wskazania ich dostępności lub szacowanej daty uzyskania. W 
kontekście horyzontalnego kryterium merytorycznego II stopnia nr 4 
(Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie 
wymaganym dla danego priorytetu / działania POliŚ) z ogłoszenia o 
naborze nie wynika obowiązek dołączania jakichkolwiek 
dokumentów do wniosku o dofinansowanie. Czy dokumentacja 
techniczna jest wydatkiem kwalifikowanym?
2. Jakie sposoby przeprowadzenia rozeznania rynku
określonego w instrukcji do wypełnienia pola C.l wniosku o 
dofinansowanie są dopuszczalne przez IOK? Czy notatka z

Ad.. 1 W kontekście horyzontalnego kryterium merytorycznego II stopnia nr 4 wymaganym 
potwierdzeniem gotowości technicznej projektu do jego realizacji jest prawo do dysponowania 
gruntami lub obiektami na cele projektu. Jeżeli do realizacji projektu wymagane są inne dokumenty 
należy je opisać w punkcie F.2.1 WoD
Nie. Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 
ust 2 Regulaminu konkursu.

Ad. 2 Dokumentacja potwierdzającą przeprowadzone szacowanie wartości powinna być oparta na 
realnych danych tj. rozeznaniu rynku lub ofertach złożonych przez potencjalnych wykonawców, lub 
na podstawie realnych danych historycznych (nie starszych niż 3 lata od dnia składania WOD) 
posiadanych przez wnioskodawcę np. realizowanych w poprzednich latach inwestycjach/ zakupach/ 
remontach). Notatka z przeprowadzenia rozmów telefonicznych nie jest wystarczającym sposobem 
udokumentowania rozeznania rynku.



przeprowadzonych rozmów będzie wystarczającą formą 
udokumentowania rozeznania rynku?

15 czy w ramach konkursu nr POliŚ.3.1/1/22 przedmiotem 
dofinansowania może być projekt i wykonanie wyniesionej tarczy 
skrzyżowania dróg gminnych wraz z przejściami dla pieszych 
znajdującymi się w ramach tego samego wyniesienia oraz 
wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych.

Ad. projekt i wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania dróg gminnych
W kontekście zaprezentowanych reguł objęcia dofinansowaniem nie jest możliwe finansowanie 
wyniesienia tarczy skrzyżowania służącej do ruchu pojazdów samochodowych. W ramach konkursu 
objęte dofinansowaniem mogą być wyłącznie działania inwestycyjne polegające na wyniesieniu 
przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów oraz umieszczanie progów wyspowych, 
płytowych lub listwowych.
Ad. wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych - zakres nie jest kwalifikowalny zgodnie z zapisami 
§ 2 ust 2 Regulaminu konkursu.

16 1/ czy na etapie składania wniosku wnioskodawca musi posiadać 
dokumentację projektową? - także w kontekście składanego 
oświadczenia potwierdzającego gotowość techniczną projektu do 
jego realizacji;

2/ czy w przypadku JST konieczne jest zabezpieczenie środków na 
realizację projektu już na etapie aplikowania? Czy jedynie 
zobowiązanie się wnioskodawcy do zapewnienia środków po 
uzyskaniu dofinansowania?
W pkt A.3, zgodnie z instrukcja, wnioskodawca powinien zawrzeć 
informacje o uchwale budżetowej wraz z podaniem linku do niej. Z 
praktycznego punktu widzenia - gminy zabezpieczają środki na dane 
zadanie dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji.

1/ czy na etapie składania wniosku wnioskodawca musi posiadać dokumentację projektową? - także 
w kontekście składanego oświadczenia potwierdzającego gotowość techniczną projektu do jego 
realizacji;
Nie. W kontekście horyzontalnego kryterium merytorycznego II stopnia nr 4 wymaganym 
potwierdzeniem gotowości technicznej projektu do jego realizacji jest prawo do dysponowania 
gruntami lub obiektami na cele projektu.

2/ czy w przypadku JST konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację projektu już na etapie 
aplikowania? Czy jedynie zobowiązanie się wnioskodawcy do zapewnienia środków po uzyskaniu 
dofinansowania?

Na etapie aplikacji wystarczające będzie oświadczenie o posiadaniu środków na ten cel.

17 - czy na dzień składania wniosku należy posiadać dokumentacje 
projektowe? Co oznacza potwierdzenie gotowości technicznej 
projektu do jego realizacji?

w ogłoszeniu jest zapis, że projekt będzie rozliczany 
uproszczonymi metodami rozliczania wydatków, o których mowa w 
art. 67 (1) lit. C i d rozporządzenia ogólnego, czyli kwotami 
ryczałtowymi i stawką ryczałtową.
Czy wszystkie wydatki w projekcie będą tak rozliczane, nawet roboty 
budowlane?

Ad 1 Nie. W kontekście horyzontalnego kryterium merytorycznego II stopnia nr 4 wymaganym 
potwierdzeniem gotowości technicznej projektu do jego realizacji jest prawo do dysponowania 
gruntami lub obiektami na cele projektu.

Ad 2. Tak. Wszystkie wydatki w ramach projektu będą tak rozliczane - odpowiednio kwotami 
ryczałtowymi lub stawką ryczałtową

18 1. Czy w ramach projektu jako wydatek kwalifikowalny może zostać 
ujęty koszt doświetlenia przejścia dla pieszych?

Czy w ramach projektu jako wydatek kwalifikowalny może zostać ujęty koszt doświetlenia przejścia 
dla pieszych?



2. Czy w ramach projektu jako wydatek kwalifikowalny może zostać 
ujęty koszt dostosowania przejścia do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami?

Nie. Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 
ust 2 Regulaminu konkursu.

2 . Czy w ramach projektu jako wydatek kwalifikowalny może zostać ujęty koszt dostosowania 
przejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu. W ramach kwalifikowanego zakresu działań należy wziąć pod uwagę, że to 
co będzie realizowane musi być dostosowane zgodnie ze standardem transportowym. Standard 
transportowy jest jednym ze standardów obowiązkowych dla funduszy UE. Stanowi załącznik do 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. Wytyczne to dokument, który ma zapewnić koordynację i jednolity 
sposób realizacji zasad horyzontalnych w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje systemu wdrażania na wszystkich etapach 
realizacji m.in. wdrażania i monitorowania.
Jeśli wnioskodawca zdecyduje się np. na :
• Ogrodzenie/balustrada - jako zabezpieczania powierzchni przeznaczonych dla pieszych i
rowerzystów; - prawidłowa konstrukcja i kolorystyka balustrad;
• sygnalizatory akustyczne i wibracyjne na przejściach dla pieszych - zwiększające
bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu. - informacje dźwiękowe i 
wibracyjne, prawidłowe sygnały akustyczne na przejściach

19 Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie 
szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej Wnioskodawcą może być 
Powiat?

Nie może. 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)

20 Czy jako Gmina i Jednostka Samorządu Terytorialnego możemy 
starać się o realizację zadania takiego jak wyznaczenie przejść dla 
pieszych, wyniesienie przejścia dla pieszych, progu wyspowego na 
drogach powiatowych i wojewódzkich?

Tak, możecie Państwo. Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został 
określony w § 2 ust 2 Regulaminu konkursu
W przypadku zakresu od a do g sa kwalifikowane pod warunkiem doposażenia lub wyznaczenia/ 
wyniesienia przejścia dla pieszych na drodze mającej status drogi publicznej (klasy GP, G, Z, L, D). W 
związku z powyższym przy określaniu lokalizacji każdego zadania należy podać status drogi.

21 Czy w ramach konkursu POIiŚ.3.1./1.22 bezpieczny pieszy 
doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie 
edukacji komunikacyjnej mają szanse na uzyskanie dofinasowania 
wyłącznie te miejsca, gdzie droga należy do sieci TEN-T?

Czy mają szanse na uzyskanie dofinasowania wyłącznie te miejsca, gdzie droga należy do sieci TEN- 
T?
Nie ma takiego wymogu. Wymogiem jest realizacja projektu na drodze mającej status drogi 
publicznej (klasy GP, G, Z, L, D).



Na przejściach dla pieszych pomiędzy naszymi szkołami (na 
szczęście) nie odnotowano zdarzeń drogowych, nie było też osób 
zabitych. Czy w związku z tym mamy szanse do uzyskania 
dofinasowania?

Na przejściach dla pieszych pomiędzy naszymi szkołami (na szczęście) nie odnotowano zdarzeń 
drogowych, nie było też osób zabitych. Czy w związku z tym mamy szanse do uzyskania 
dofinasowania?
Tak, jeśli projekt uzyska minimalną liczbę punktów.

22 1) Czy Gmina może złożyć wniosek na realizację zadania na drodze 
należącej do Samorządu Województwa?

2) Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie, Gmina 
powinna posiadać projekt techniczny lub Program 
Funkcjonalno-Użytkowy, czy może zlecić wykonanie 
dokumentacji po otrzymaniu dofinansowania?

Ad l.Tak wystarczy prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele projektu oraz projekt 
jest realizowany na drodze mającej status drogi publicznej (klasy GP, G, Z, L, D )

Ad 2 Nie ma takiego wymogu. W kontekście horyzontalnego kryterium merytorycznego II stopnia nr 
4 wymaganym potwierdzeniem gotowości technicznej projektu do jego realizacji jest prawo do 
dysponowania gruntami lub obiektami na cele projektu. Jeżeli do realizacji projektu wymagane są 
inne dokumenty należy je opisać w punkcie F.2.1 WoD

23 czy Gmina może złożyć wniosek na zadanie realizowane na drodze 
powiatowej lub wojewódzkiej. Gmina nie jest właścicielem gruntu.
Czy jeżeli uzyska zgodę właściciela można wówczas realizować 
zadanie.

Tak wystarczy prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele projektu oraz projekt jest 
realizowany na drodze mającej status drogi publicznej (klasy GP, G, Z, L, D)

24 gmina zarządza drogą we wsi, przy tej drodze znajduje się świetlica 
wiejska, ale szczególnie istotną informacją jest to, że z pobocza tej 
drogi dzieci odjeżdżają do szkół a także wracając z lekcji wysiadają 
na tej drodze. W tym miejscu jest tylko kawałek chodnika i mały plac 
jako miejsce czekania na autobus szkolny. Brakuje nam tam 
przystanku. Kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna a w tym 
miejscu jest dość słabo zorganizowana. Czy w ramach 
dofinansowania z Działania 3.1. możemy zrobić tam przystanek, 
dojście do niego, poprawić jakość przejścia dla dzieci?

Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu. Tylko w takim zakresie wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowane.

25 czy w ramach ogłoszonego konkursu planują Państwo 
zorganizowanie szkolenia/ webinarium dot. naboru?

Tak. 25.03.2022 r.

26 czy kosztem kwalifikowanym w ramach projektu będzie 
opracowanie dokumentacji projektowej?

Nie, ten zakres nie jest kwalifikowalny.
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu.



27 Czy można ubiegać się o dofinansowanie dotyczące przedmiotu 
konkursu na drogi, które nie podpadają pod TEN-T, a są zwykłymi 
drogami gminnymi/są zlokalizowanie niedaleko drogi ekspresowej?

Nie ma wymogu sytuowania drogi na sieci TEN-T.

28 W ogłoszeniu podano rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o 
dofinansowanie:
„Konkurs jest organizowany dla gmin, gminnych samorządowych 
jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (kod 403, 
429, 439)".
Konkurs jest organizowany „dla gmin”, ale kod 403 oznacza: 
„wspólnoty samorządowe”.
Czy Powiat może uczestniczyć w tym konkursie? Nie jest Gminą, 
ale jest wspólnotą samorządową.
Odpowiedź na tę wątpliwość pozwoli na określenie, czy możemy w 
tym konkursie uczestniczyć, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi 
pozwoli zadawać następne pytania związane z regulaminem.

Konkurs jest organizowany dla gmin, gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz 
gminnych osób prawnych (ogólny kod 403 „wspólnoty samorządowe” pojawia się z przyczyn 
formalnych, tylko dlatego, że statystyce publicznej nie ma oddzielnego dedykowanego wyłącznie 
gminom).

29 Czy miasteczko rowerowe stacjonarne w ramach dofinansowania 
konkursu „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i 
doposażenie szkół w zakresie edukacji” musi być zlokalizowane na 
terenie szkoły?

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. Dlatego też miasteczka rowerowe nie mogą być zlokalizowane na 
terenie pozaszkolnym. Należy także wziąć pod uwagę obowiązek zapewnienia 5 letniego okresu 
trwałości oraz odpowiedzialności za sprzęt.

30 czy można w ramach konkursu uzyskać dofinansowanie na 
obustronne doświetlenie przejść dla pieszych?

Nie
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2
Regulaminu konkursu

31 Czy w ramach konkursu może być realizowane doświetlenie przejść 
dla pieszych?

Nie, ten zakres nie jest kwalifikowalny.
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu

32 Czy istnieje możliwość złożenia wniosku i realizacji projektu w 
formule "zaprojektuj - wybuduj"?

Sposób realizacji zależy jest od Inwestora, niemniej jednak projekty przewidziane do realizacji w 
ramach przedmiotowego konkursu nie są na tyle skomplikowane w realizacji, aby konieczna była ta 
formuła.
Proszę brać pod uwagę również zakres kwalifikowalny przedmiotowego konkursu oraz 
obowiązek dokładnego oszacowania poszczególnych zadań w WOD. Prosimy o przenalizowanie, 
czy realizacja projektu konieczna jest w systemie zaprojektuj i zbuduj.



33 1) czy dopuszcza się złożenie wniosku o dofinansowanie
doposażenia szkoły w narzędzia edukacyjne tj. miasteczko 
rowerowe stacjonarne/ ruchu drogowego, bez jednoczesnego 
wnioskowanie o dofinansowanie przejścia dla pieszych?
2) czy wyposażenie w postaci narzędzi z zakresu ruchu
drogowego (miasteczko ruchu drogowego) musi znajdować się w 
bezpośrednim sąsiedztwie szkoły? Czy może to być inna lokalizacja?

Ad 1 Tak. nie ma konieczności aplikowania o oba zakresy.
Ad. 2 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. Dlatego też miasteczka rowerowe nie mogą być zlokalizowane na 
terenie pozaszkolnym. Należy także wziąć pod uwagę obowiązek zapewnienia 5 letniego okresu 
trwałości oraz odpowiedzialności za sprzęt.

34 Czy w ramach konkursu Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść 
dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji 
komunikacyjnej możliwy jest montaż oświetlenia LED (z 
alternatywnym źródłem zasilania) doświetlającego przejście dla 
pieszych.

Nie, ten zakres nie jest kwalifikowalny.
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu

35 Czy Gmina ... będzie mogła złożyć wniosek inwestycję 
zlokalizowaną na ulicy będącej własnością np. Generalnej Dyrekcji 
Dróg i Autostrad?
Czy musi być właścicielem danej drogi?

Tak, wystarczy prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele projektu oraz projekt jest 
realizowany na drodze mającej status drogi publicznej (klasy GP, G, Z, L, D )

36 l.Czy Koszt projektu budowlanego stanowi koszt kwalifikowalny.
2 .Czy ustanowienie inspektora nadzoru jest obowiązkowe.
3 . Załącznik 4 - Dane w ujęciu rocznym pozyskane z Policji lub 
potwierdzone przez Policję - o jakie dane trzeba wystąpić?

Prosimy o przeanalizowanie jaka dokumentacja jest niezbędna dla realizacji projektu. Proszę brać 
pod uwagę również zakres kwalifikowalny przedmiotowego konkursu
1. Nie, ten zakres nie jest kwalifikowalny. Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach 
przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 Regulaminu konkursu.
2. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w §2 ust 3:
„3. Do wydatków kwalifikowalnych projektu nie wlicza się wydatków:

c) Kosztów usług towarzyszących, w tym sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad 
realizowanym zadaniem, koszt badań laboratoryjnych"

3. Dane, które mają być ujęte w rocznym potwierdzeniu pozyskane z Policji lub potwierdzone przez 
Policję do wniosku określone są w opisie kryteriów określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu 
(patrz: Dodatkowe kryteria merytoryczne 1 stopnia, kryterium: „Stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego: zdarzenia drogowe” Liczba zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) z udziałem pieszych 
za trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku (na podstawie danych w ujęciu rocznym 
pozyskanych z Policji lub potwierdzonych przez Policję) z terenu gminy objętej projektem oraz 
kryterium: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego: osoby zabite i ranne w wyniku zdarzeń 
drogowych” Liczba osób zabitych i rannych w wyniku zdarzeń drogowych z udziałem pieszych za 
trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku (na podstawie danych w ujęciu rocznym 
pozyskanych z Policji lub potwierdzonych przez Policję) z terenu gminy objętej projektem.



37 Czy konkurs jest skierowany do wszystkich gmin w Polsce, czy 
dotyczy tylko tych, przez których obszar przechodzą drogi sieci TEN- 
T?

Przebieg przez gminę sieci drogowej TEN-T nie ma znaczenia.

38 Czy, w świetle Regulaminu Konkursu, dopuszczalne jest złożenie 
przez Gminę (wnioskodawcę) wniosku o dofinansowanie zadania 
obejmującego wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla 
pieszych na drodze powiatowej, która usytuowana jest na terenie tej 
Gminy.
W omawianej sytuacji, Gmina nie jest zarządcą drogi powiatowej (w 
myśl zapisów ustawy o drogach publicznych). Powiat (zarządca 
drogi powiatowej) zamierza powierzyć do realizacji przez Gminę 
zadania publicznego na drodze powiatowej objętej wnioskiem o 
dofinansowanie - zapewniając równocześnie prawo do 
dysponowania przez Gminę nieruchomością objętą projektem (tj. 
pasem drogi powiatowej), na okres jego realizacji oraz wymagany 
okres trwałości.

Tak, jest dopuszczalne.

39 Czy Jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Gorzów Wlkp., 
może wnioskować o dofinansowanie w ramach Nr POliŚ.3.1/1/22 
Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie 
szkół w zakresie edukacji Komunikacyjnej

Tak, może.

40 Czy w konkursie o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Rozwój 
drogowej i lotniczej sieci TEN-T Programu Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020, mogą wziąć udział także powiaty

Niestety nie ma takiej możliwości. 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).

41 czy Rada Mieszkańców Osiedla dużego miasta na Mazowszu: 
Płocka może aplikować w projekcie "Bezpieczny pieszy- 
doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie 
edukacji komunikacyjnej" - dofinansowanie z Funduszy 
Europejskich.
Jesteśmy jednostka pomocniczą Urzędu Miasta Płocka

Niestety nie jesteście Państwo uprawnieni do aplikowania w ramach konkursu.

42 proszę o udzielenie informacji czy Beneficjent ma możliwość 
ogłoszenia postępowania przetargowego na zadanie zawarte we 
Wniosku o dofinansowanie pt.: „Budowa stacjonarnego miasteczka 
rowerowego” przed jego złożeniem.

Tak, ma możliwość.

43 czy w ramach jednego wniosku można aplikować o kilka 
działań/zadań, np. oznakowanie i wyniesienie 2 przejść wraz z 
licznikami prędkości, mobilne miasteczko ruchu drogowego dla

Tak, można.



szkoły wraz z jej doposażeniem w narzędzia do praktycznej nauki o 
bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

44 czy jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla przejść dla 
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej?
Jeśli tak, to jakim dokumentem Gmina musi się okazać na dowód 
zgody zarządcy drogi na złożenie wniosku oraz na prowadzenie prac 
objętych dofinansowaniem?

Ad. 1 Tak, jest.
Ad. 2
Tak wystarczy prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele projektu oraz projekt jest 
realizowany na drodze mającej status drogi publicznej (klasy GP, G, Z, L, D) 
Wnioskodawca powinien posiadać stosowne uzgodnienia w chwili realizacji zadania.
Jeżeli Wnioskodawca posiada takie dokumenty, należy je opisać w punkcie F.2.1 formularza WoD 
oraz wskazać, które z tych dokumentów są już dostępne lub określać spodziewaną datę ich 
uzyskania.

45 czy w ramach projektu możemy zgłosić doposażenie przejścia dla 
pieszych w drodze gminnej

Tak.

46 Czy w ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na 
wymianę na przejściu dla pieszych kostki brukowej, na której maluje 
się pasy i są one niestety mało trwałe, na białą kostkę brukową 
celem poprawy widoczności pieszych i wymuszenia zmniejszenia 
prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia

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.

47 czy składane projekty dotyczące zakresu konkursu muszą dotyczyć 
infrastruktury należącej do sieci TEN-T

Przebieg przez gminę sieci drogowej TEN-T nie ma znaczenia

48 1. Czy w ramach konkursu 3.1/1/22 zadanie dotyczące
wykonania stacjonarnego miasteczka rowerowego może 
obejmować m.in. korektę podłoża tj. uzupełnienie kostki brukowej 
lub wykonanie podłoża asfaltowego w miejsce istniejącego 
popękanego?
2. Czy takie miasteczko rowerowe służące wszystkim
uczniom gminy może powstać na kompleksie przy ośrodku sportu 
czy musi to być teren konkretnej szkoły?

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

2. 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. Dlatego też miasteczka rowerowe nie mogą być zlokalizowane na 
terenie pozaszkolnym. Należy także wziąć pod uwagę obowiązek zapewnienia 5 letniego okresu 
trwałości oraz odpowiedzialności za sprzęt.

49 czy do Wniosku o dofinansowanie musi być załączone Studium 
Wykonalności.

Nie. Takie załączniki nie są wymagane w tym konkursie. Lista wymaganych załączników została 
określona w instrukcji do WoD.

50 2) czy do złożenia wniosków niezbędne jest przygotowanie 
zatwierdzonej/uzgodnionej dokumentacji technicznej np. zgłoszenie 
robót nie wymagających
pozwolenia na budowę, zmiana stałej organizacji ruchu itp. Nigdzie 
w regulaminie nie znalazłem stosownych zapisów.

2. Prosimy o przeanalizowanie jaka dokumentacja ze wspomnianej przez Państwa jest niezbędna dla 
realizacji projektu. Proszę brać pod uwagę również zakres kwalifikowalny przedmiotowego konkursu. 
3. Tak, może.



3) czy Gmina może złożyć wniosek o dofinasowanie zadania, na 
drodze publicznej której właścicielem jest Zarząd Województwa, 
oczywiście za zgodą właściciela?

51
52 1 . czy w przypadku aplikowania przez miasto na prawach powiatu 

możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie inwestycji 
realizowanych na drogach o kategoriach wyższych aniżeli drogi 
gminne tj. drogi powiatowe, wojewódzkie czy krajowe, dla których 
zarządcą jest prezydent miasta?
2 .Czy do katalogu wydatków kwalifikowalnych zalicza się również: 
a) wyniesienie skrzyżowań dróg, których celem jest ograniczenie 
prędkości pojazdów na drogach,
b) elementy związane z obniżeniami krawężników przy przejściach 
dla pieszych, przebrukowaniem strefy oczekiwania i przebudową 
chodników na dojściach do przejść dla pieszych (np. 100 m w 
obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych).

l.Tak, jest możliwe
2.
a) W kontekście zaprezentowanych reguł objęcia dofinansowaniem nie jest możliwe finansowanie 

wyniesienia tarczy skrzyżowania służącej do ruchu pojazdów samochodowych. W ramach 
konkursu objęte dofinansowaniem mogą być wyłącznie działania inwestycyjne polegające na 
wyniesieniu przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów oraz umieszczanie progów 
wyspowych, płytowych lub listwowych.

b) Nie, ten zakres nie jest kwalifikowalny.
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu

53 Czy Gmina może wystąpić o dofinansowanie tylko doposażenia 
szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego bez 
wyznaczani przejść dla pieszych itd.?

Tak, można zrealizować tylko jeden komponent.

54 1. Załącznik nr 3 do WoD - " Wnioskodawca potwierdza gotowość 
techniczną projektu do jego realizacji, w tym potwierdza prawo do 
dysponowania gruntami lub obiektami na cele projektu" - Czy na 
dzień składania wniosku musimy posiadać dokumentację techniczną 
i wszelkie pozwolenia ?
2. Czy Gmina może realizować przedsięwzięcie na drodze 
wojewódzkiej ( którego nie jest właścicielem )?

1 . Nie ma takiego wymogu. Wymogiem jest jedynie prawo do dysponowania gruntami lub obiektami 
na cele projektu
2 .Tak - Wymogiem jest jedynie prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele projektu

55 jako Gmina... chcielibyśmy złożyć wniosek na budowę miasteczka 
rowerowego proszę o informację jakie załączniki powinny zostać 
obligatoryjnie dołączone do wniosku oprócz oświadczeń (wg 
wzorów do konkursu), ofert na wykonanie miasteczka i zaplanowany 
do zakupu sprzęt (uzasadniających przyjęty poziom cen)?

Jakie załączniki powinny zostać obligatoryjnie dołączone do wniosku oprócz oświadczeń (wg 
wzorów do konkursu), ofert na wykonanie miasteczka i zaplanowany do zakupu sprzęt 
(uzasadniających przyjęty poziom cen)?
Wykaz wymaganych załączników został określony w punkcie 1 WOD. Między innymi należy załączyć 
Dane w ujęciu rocznym pozyskane z Policji lub potwierdzone przez Policję oraz Mapę z zaznaczonym 
obszarem oddziaływania 100 metrów od przejścia i lokalizacją obiektu użyteczności publicznej.



Czy na etapie aplikowania wymagane jest zgłoszenie/pozwolenie, 
uzgodnienia z innymi organami, dokumentacja projektowa, 
kosztorysy itp.?

Czy na etapie aplikowania wymagane jest zgłoszenie/pozwolenie, uzgodnienia z innymi organami, 
dokumentacja projektowa, kosztorysy itp.?

Nie ma takiego wymogu. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że do wydatków kwalifikowanych 
zalicza się wydatki niezbędne do realizacji projektu określone w §2 ust 2 Regulaminu konkursu.

56 1 . Czy istnieje możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i 
wybuduj"? W chwili obecnej nie posiadamy dokumentacji 
technicznej ani pozwoleń administracyjnych ale widzimy potrzebę 
poprawy bezpieczeństwa przejść w Gminie Trzebnica.

2 .Czy w ramach projektu Gmina jest zobowiązana do doposażenia 
szkoły w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego?

3Jaką beneficjent powinien dysponować dokumentacją 
potwierdzająca przeprowadzenie prawidłowego szacowania 
wartości kwot dla zadań zaplanowanych w ramach projektu?

4 .Czy przyznane środki z dotacji będą wypłacane w formie zaliczki 
czy w formie refundacji co wiąże się pełnym zabezpieczeniem 
środków przez Gminę.

5 . Czy w ramach planowanego projektu Gmina może zrealizować 
kilka zadań obejmujących kilka przejść dla pieszych, w różnych 
lokalizacjach na obszarze Gminy Trzebnica.

1. Sposób realizacji zależy jest od Inwestora, niemniej jednak projekty przewidziane do realizacji w 
ramach przedmiotowego konkursu nie są na tyle skomplikowane w realizacji, aby konieczna była ta 
formuła.
Proszę brać pod uwagę również zakres kwalifikowalny przedmiotowego konkursu oraz 
obowiązek dokładnego oszacowania poszczególnych zadań w WOD. Prosimy o przenalizowanie, 
czy realizacja projektu konieczna jest w systemie zaprojektuj i zbuduj
Prosimy o przeanalizowanie jaka dokumentacja ze wspomnianej przez Państwa jest niezbędna dla 
realizacji projektu. Proszę brać pod uwagę również zakres kwalifikowalny przedmiotowego konkursu.

2. Zakres projektu należy do wyboru Wnioskodawcy. Może być zrealizowana jedynie część dot. 
narzędzi edukacyjnych lub zakresu związanego z bezpieczeństwem ruchy. Projekt może również 
składać się z obu komponentów.

3. Dokumentacja potwierdzającą przeprowadzone szacowanie wartości powinna być oparta na 
realnych danych tj. rozeznaniu rynku lub ofertach złożonych przez potencjalnych wykonawców, lub 
na podstawie realnych danych historycznych (nie starszych niż 3 lata od dnia składania WOD) 
posiadanych przez wnioskodawcę np. realizowanych w poprzednich latach inwestycjach/ zakupach/ 
remontach). Notatka z przeprowadzenia rozmów telefonicznych nie jest wystarczającym sposobem 
udokumentowania rozeznania rynku.

4. Środki zostaną wypłacone jako refundacja poniesionych kosztów. Beneficjent rozliczy Projekt 
poprzez złożenie jednego Wniosku o płatność - końcowego, w którym przedstawi osiągnięte 
wskaźniki tj. rozliczy zakres rzeczowy Projektu.

5. Tak. Wnioskodawca może zrealizować kilka zadań. Prosimy o przyjęcie np. jednego przejścia 
jako jednego zadania. Każde z zadań będzie osobnym wskaźnikiem, co ułatwi rozliczenie finansowe 
oraz rzeczowe projektu.

57 W nawiązaniu do konkursu CUPT w zakresie BRD chcielibyśmy 
zweryfikować czy na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie

Prosimy o przeanalizowanie jaka dokumentacja ze wspomnianej przez Państwa jest niezbędna dla 
realizacji projektu. Proszę brać pod uwagę również zakres kwalifikowalny przedmiotowego konkursu.



trzeba mieć pozwolenie na budowę i projekt czy można je uzupełnić 
na późniejszym etapie?

Na etapie składania WOD, Beneficjent zgodnie ze stanem faktycznym oświadcza jaka dokumentacja 
jest niezbędna i jest w jego posiadaniu.

58 zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że projekt aplikowany w w/w 
konkursie będzie mógł dotyczyć inwestycji w drogach z poza TEN- 
T.
W informacji o naborze napisano, że zakres kwalifikowany dotyczyć 
może dróg publicznych ( tj. krajowa, wojewódzka, powiatowa, 
gminna ) klasy GP, G, Z, L lub D, czyli może być z poza sieci TEN-T

Potwierdzamy, że inwestycja może być realizowana na drogach spoza sieci TEN-T

59 Zgodnie z regulaminem konkursu “Konkurs jest organizowany dla 
gmin, gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz 
gminnych osób prawnych (kod 403, 429, 439). “ Mając więc 
powyższe na uwadze zwracam się z pytaniem czy gmina może 
złożyć wniosek na realizację “projektów dotyczących 
wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych w 
urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu 
drogowego na drogach publicznych” które są w gestii innego 
zarządcy niż gmina? Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna proszę o 
informacje jakie dokumenty muszą być złożone na poziome wniosku 
aplikacyjnego, czy tylko oświadczenie o prawie do dysponowania 
nieruchomością podpisane przez właściciela drogi, czy jakieś 
porozumienie pomiędzy gminą na innym JST?

Należy zaznaczyć, że gro szkół, przychodni i innych budynków 
użyteczności publicznej zlokalizowanych jest na drogach 
zarządzanych przez inny podmiot niż gmina, a więc inwestycje w 
postaci: wyniesienia przejścia dla pieszych lub/i przejazdu dla 
rowerzystów, budowy azylu dla pieszych, wykonania ogrodzenia 
przejścia, instalacji wyświetlacza prędkości będą wykonywane na 
terenach nie będących w zarządzie gminy.

Mając więc powyższe na uwadze zwracam się z pytaniem czy gmina może złożyć wniosek na 
realizację “projektów dotyczących wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych 
w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach 
publicznych” które są w gestii innego zarządcy niż gmina?
Tak może.

Jakie dokumenty muszą być złożone na poziome wniosku aplikacyjnego, czy tylko oświadczenie o 
prawie do dysponowania nieruchomością podpisane przez właściciela drogi, czy jakieś porozumienie 
pomiędzy gminą na innym JST?

Proszę o zapoznanie się z treścią WOD oraz instrukcją jego wypełnienia w tym przypadku częścią F, 
tj. Harmonogram Realizacji Projektu (w punkcie F.2.1 należy opisać stopień zaawansowania 
przygotowania projektu).
Jeśli konieczne jest porozumiecie pomiędzy jednostkami, prosimy o wskazanie tej informacji w WoD 
oraz określenie potencjalnego terminu uzyskania, lub w przypadku posiadania takiego dokumentu, o 
załączenie go do dokumentacji aplikacyjnej.

60 1. Projekty oceniane są zgodnie z kryteriami:
Zgodnie z §5 pkt. 15 kryteria wyboru projektów stanowią załącznik 
nr 4 do Regulaminu. Załącznik nr 4. Opisuje dodatkowe kryteria 
merytoryczne 1 stopnia spośród wymienionych poniżej:

Pytanie 1:
Kryteria znajdują się na stronie https://www.pois.qov.pl/strony/o-
programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyinego-  
infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/


Horyzontalne kryteria formalne  
Dodatkowe kryteria formalne  
Dodatkowe kryteria merytoryczne I stopnia  
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia. 
Gdzie Wnioskodawca może odnaleźć opisy i zasady kryteriów: 
horyzontalnych kryteriów formalnych, dodatkowych kryteriów 
formalnych, horyzontalnych kryteriów merytorycznych II stopnia. 
W § 5 określono warunki formalne a nie kryteria wymienione 
powyżej. 
Proszę o podanie linku bądź źródła odnoszące się do kryteriów 
zgodnie z którymi WoD będzie oceniany. 
2. Czy przedmiotem dofinansowania może być: wyniesienie 

skrzyżowania w ramach progu na skrzyżowaniu? Czy przedmiot 
dofinansowania musi wiernie odzwierciedlać katalog wydatków 
kwalifikowalnych podjęty w §2 pkt. 2  
Charakter i cel prac związany z wyniesieniem skrzyżowania w 
ramach progu na skrzyżowaniu jest rozwiązaniem które w 
swoim zakresie pokrywa się z wykonaniem progów, ogranicza 
prędkość pojazdów na drogach. 

Załącznik nr 3, Kryteria wyboru projektów,  OŚ PRIORYTETOWA III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ 
TEN-T I TRANSPORTU 
 
Pytanie 2: 
Czy przedmiotem dofinansowania może być: wyniesienie skrzyżowania w ramach progu na 
skrzyżowaniu?  
W kontekście zaprezentowanych reguł objęcia dofinansowaniem nie jest możliwe finansowanie 
wyniesienia tarczy skrzyżowania służącej do ruchu pojazdów samochodowych. W ramach konkursu 
objęte dofinansowaniem mogą być wyłącznie działania inwestycyjne polegające na wyniesieniu 
przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów oraz umieszczanie progów wyspowych, 
płytowych lub listwowych.  
 
Czy przedmiot dofinansowania musi wiernie odzwierciedlać katalog wydatków kwalifikowalnych 
podjęty w §2 pkt. 2. 
Zakres projektu może być większy, jednakże kwalifikowalne są jedynie wydatki z katalogu w §2 pkt. 
2.  
 

 61 Czy w ramach konkursu "Bezpieczne przejście" działanie 3.1. 
wnioski może składać Miasto……… (na prawach powiatu) lub 
jednostka budżetowa (Zarząd Dróg Miejskich) 

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). 

62 Czy  doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych oświetleniem 
dedykowanym - dwie lampy na przejście, będzie podlegało 
dofinansowaniu? 

Przedstawiony zakres nie mieści się w katalogu określonym w §2 pkt. 2 Regulaminu 

63 Czy Gmina Miejska ……….. jest uprawniona do udziału w konkursie Nr 
POIiŚ.3.1/1/22 Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla 
pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej 
(…)? 
 
W ramach konkursu chcielibyśmy aplikować o wyznaczenie, 
wyniesienie i doposażenie wybranych przejść dla pieszych 
znajdujących się w sieci dróg leżących na terenie Gminy Miejskiej 
Mielec oraz o doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu 
ruchu drogowego. 

Tak, jest uprawniona do udziału w konkursie. 
 
 
 
 
 
 



64 Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w formie 
"zaprojektuj i wybuduj" 

Sposób realizacji zależy jest od Inwestora, niemniej jednak projekty przewidziane do realizacji w 
ramach przedmiotowego konkursu nie są na tyle skomplikowane w realizacji, aby konieczna była ta 
formuła. 
Proszę brać pod uwagę również zakres kwalifikowalny przedmiotowego konkursu i jego łatwość 
wyszczególnienia do zakresu finansowego. Prosimy o przenalizowanie, czy realizacja projektu 
konieczna jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. 

65 Dane w ujęciu rocznym pozyskane z Policji lub potwierdzone przez 
Policję do wniosku......jakie dane mają być ujęte  w rocznym 
potwierdzeniu?  

Dane wymagane są do potwierdzenia spełnienia  kryteriów określonych w Załączniku nr 4 do 
Regulaminu (patrz: Dodatkowe kryteria merytoryczne I stopnia, kryterium: „Stan bezpieczeństwa 
ruchu drogowego: zdarzenia drogowe” oraz kryterium: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
osoby zabite i ranne w wyniku zdarzeń drogowych „ 
 
Dokumenty są ze sobą skorelowane. Prosimy o zapoznanie się z kryteriami oraz ich opisem. 

66 1. Gmina planuje przeprowadzić przebudowę terenu na którym 
zlokalizowane jest wyeksploatowane miasteczko rowerowe i 
utworzyć miasteczko ruchu drogowego - teren zlokalizowany 
jest przy przedszkolu miejskim - czy taki zakres kwalifikuje się 
do współfinansowania w ramach konkursu oraz w jaki sposób 
należy interpretować kryteria oceny merytorycznej w punkcie 5 
i 7? 

2. Przebudowa terenu w celu utworzenia miasteczka ruchu 
drogowego wymaga wykonania nowych nawierzchni, 
chodników - czy tego typu wydatki mogą stanowić wydatki 
kwalifikowane w ramach projektu? 

3.  Czy w ramach wyposażenia miasteczka ruchu drogowego takie 
wydatki jak: zakup rowerów, kasków, znaków odblaskowych, 
szelek odblaskowych na odzież dla dzieci w wieku 3-7 lat 
służących do działań edukacyjnych będzie stanowił wydatek 
kwalifikowany w ramach projektu? 

4. Jakie dodatkowe załączniki należy dołączyć do wniosku oprócz 
wymienionych we wniosku o dofinansowanie np: wyciąg z 
dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę, itp? 

1. Przedmiotowy zakres nie kwalifikuje się do współfinansowania. Patrz kryteria oceny 
merytorycznej pkt 7 

2. Nie określamy szczegółowego zakresu prac niezbędnych do stworzenia miasteczka drogowego, 
ze względu na ryczałtowe rozliczanie projektu. Oznacza to, że miasteczko drogowe zostanie 
rozliczone ustaloną kwotą ryczałtową, dopiero po osiągnięciu określonego wskaźnika, bez 
wskazywania prac niezbędnych do jego stworzenia. Zakres prac może mieć natomiast znaczenie 
do szacowania kwoty ryczałtowej w projekcie budżetu. Takie indywidulane podejście do 
każdego projektu oznacza, że niemożliwe jest ustalenie odgórnie listy prac kwalifikowalnych w 
zadaniu miasteczko drogowe – z punktu widzenia rozliczenia projektu istotne jest wybudowanie 
miasteczka drogowego, a nie weryfikacja jakie prace w tym celu musiały być podjęte. 
 

3. jw. 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. Z zapytania nie wynika jasno, jaką 
jednostkę planujecie Państwo doposażyć. 

4. W WoD w pkt F.2.1. „Stopień przygotowania projektu pod względem technicznym oraz z 
minimalnym odniesieniem do niezbędnych zezwoleń/decyzji administracyjnych” prosimy o 
opisanie posiadanych dla inwestycji dokumentów. 

67 - czy do wniosku należy dołączyć projekt  
- nie można wydrukować wniosku 

- na zadane pytania telefoniczne nie uzyskano żadnej odpowiedzi 

1. W WoD w pkt F.2.1. „Stopień przygotowania projektu pod względem technicznym oraz z 
minimalnym odniesieniem do niezbędnych zezwoleń/decyzji administracyjnych” prosimy o opisanie 
posiadanych dla inwestycji dokumentów. 



2. WoD nie jest zabezpieczony przed wydrukiem. WoD powinien być przekazany w sposób 
określony w § 4 Regulaminu konkursu: Sposób i forma składania wniosku o dofinansowanie oraz 
sposób komunikacji między wnioskodawcą a IOK. 
3. Zgodnie z Regulaminem konkursu §1 ust 8:   
„Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK poprzez: – konsultacje elektroniczne 
(drogą e-mailową na adres: konkursBRD@cupt.gov.pl).” 

68  1. Gdzie mogę sprawdzić jakie załączniki powinny być załączone do 
wniosku o dofinansowanie,  
2. Czy potrzebna jest zatwierdzona decyzją dokumentacja 
projektowa na planowane do wykonania przejścia dla pieszych,  
3. Gdzie mogę się zapoznać z szerszym opisem dotyczącym kosztów 
kwalifikowanych, np.: miasteczko rowerowe stacjonarne, miasteczko 
rowerowe mobilne - co wchodzi w ten zakres do dofinansowania, 
jakie elementy.    

1. Obowiązkowe załączniki są wymienione w punkcie I Wniosku o Dofinansowanie (załącznik do 
regulaminu) 

2. zatwierdzona decyzją dokumentacja projektowa nie jest wymagana na etapie składania WoD. 
3. Nie określamy szczegółowego zakresu prac niezbędnych do stworzenia miasteczka drogowego, 

ze względu na ryczałtowe rozliczanie projektu. Oznacza to, że miasteczko drogowe zostanie 
rozliczone ustaloną kwotą ryczałtową, dopiero po osiągnięciu określonego wskaźnika, bez 
wskazywania prac niezbędnych do jego stworzenia. Zakres prac może mieć natomiast znaczenie 
do szacowania kwoty ryczałtowej w projekcie budżetu. Takie indywidulane podejście do 
każdego projektu oznacza, że niemożliwe jest ustalenie odgórnie listy prac kwalifikowalnych w 
zadaniu miasteczko drogowe – z punktu widzenia rozliczenia projektu istotne jest wybudowanie 
miasteczka drogowego, a nie weryfikacja jakie prace w tym celu musiały być podjęte. 

69 czy w ramach konkursu można złożyć wniosek na naświetlacze 
przy drogach w systemie zaprojektuj wybuduj? 

Nie. Kwalifikowalny zakres projektu w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 
2 Regulaminu konkursu.  

70 W Regulaminie konkursu jako rodzaje podmiotów, które mogą 
ubiegać się o dofinansowanie wymienione są między innymi 
wspólnoty samorządowe (kod 403). Zgodnie z danymi z Krajowego 
Rejestru Urzędowego szczególną formą prawną Gminy Miejskiej 
Kraków (o tego potencjalnego beneficjenta chodzi) jest forma 
wspólnoty samorządowej, ale chciałbym się upewnić czy miasta 
na prawach powiatu nie są wykluczone z tego naboru? 
Drugie moje pytanie dotyczy kwalifikowalności zadań będących 
przedmiotem dofinansowania w sytuacji, gdy na terenie Gminy 
znajduje się jedynie fragment sieci bazowej TEN-T (droga krajowa nr 
7). 

Ad. 1 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). 
Ad. 2 Potwierdzamy, że inwestycja może być realizowana na drogach spoza sieci TEN-T 

71 Proszę o informację czy o wsparcie w ramach ogłoszonego naboru 
wniosków o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty 

Inwestycja może być realizowana na drogach spoza sieci TEN-T  

mailto:konkursBRD@cupt.gov.pl


zlokalizowane na drogach nie należących do sieci TEN-T. Nazwa 
Osi Priorytetowej i działania sugerują, że dofinansowywane będą 
zadania dotyczące sieci TEN-T a regulamin nie rozstrzyga tej kwestii.  

72 W związku z ogłoszonym naborem w ramach Osi Priorytetowa III – 
Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 
3.1 – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T zwracam się z 
pytaniem, czy określony w §1 pkt. 7 zakres podmiotów do których 
konkurs jest kierowany obejmuje także Gminę Miasto Koszalin 

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). 

73 wykonanie dokumentacji technicznej nie jest wymienione w katalogu 
działań które mogą być przedmiotem projektu, natomiast w 
załączniku nr 7 do umowy o dofinansowanie w kategoriach 
wydatków wymieniona jest pozycja "przygotowanie projektu". 
Proszę więc o wyjaśnienie czy realizacja projektu w trybie 
"zaprojektuj-buduj" jest możliwa. Jeśli nie to czy na etapie składnia 
wniosku musimy posiadać dokumentację i niezbędne uzgodnienia, 
czy też możemy wykonać je po złożeniu wniosku w ramach środków 
własnych 

Załącznik nr 7 jest dedykowany różnym projektom realizowanym w ramach POIS. Są w nim 
wymienione kategorie wydatków, które będą miały zastosowanie przy różnych Projektach. Odnosząc 
się do projektów ramach przedmiotowego konkursu, w załączniku Opis Projektu nie będzie 
stosowanych kategorii wydatków, ponieważ projekty są rozliczne ryczałtem.  

74 1. Czy w związku z przypisem 7 ze strony 10 wzoru wniosku o 
dofinansowanie projektu, definiującym obszar oddziaływania 
przejścia dla pieszych kosztem kwalifikowanym będzie również 
wykonanie masy bitumicznej jezdni między dwoma przejściami 
objętymi wnioskiem oraz wykonanie dokumentacji projektowej? 
Odległość między przejściami wynosi 175 m więc znajduje się w 
obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.  

2. Czy każde z przejść objęte wnioskiem o dofinansowanie zadania i 
przewidziane do wykonania musi być przejściem wyniesionym, żeby 
jego koszt był kwalifikowany? 

3. Producenci sprzętu udzielają zazwyczaj 2 letniej gwarancji na 
zakupiony sprzęt edukacyjny. Czy w takiej sytuacji zamówienie 
powinno obejmować przedłużenie gwarancji do 5 lat? 

1. Zakres projektu może być większy, jednakże kwalifikowalne są jedynie wydatki z katalogu w §2 
pkt. 2. Regulaminu konkursu 
2. Czy każde z przejść objęte wnioskiem o dofinansowanie zadania i przewidziane do wykonania 
musi być przejściem wyniesionym, żeby jego koszt był kwalifikowany? 
W kontekście zaprezentowanych reguł objęcia dofinansowaniem nie jest możliwe finansowanie 
wyniesienia tarczy skrzyżowania służącej do ruchu pojazdów samochodowych. W ramach konkursu 
objęte dofinansowaniem mogą być wyłącznie działania inwestycyjne polegające na wyniesieniu 
przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów oraz umieszczanie progów wyspowych, 
płytowych lub listwowych.  
3. Trwałość projektu obejmuje 5 letni okres od daty rozliczenia finansowego projektu. Dlatego też 
gwarancja obejmować powinna stosowny okres. 



75 Gmina Nowy Wiśnicz jest obszarem przez, który nie przechodzi 
drogowa sieć TEN-T. W związku z tym czy w takim przypadku 
możemy skorzystać z udziału w tym konkursie w kontekście 
projektów planowanych do realizacji we wskazanych z regulaminie 
konkursu obszarach?  

Jeśli jest to możliwe to czy inwestycji mogą być realizowane na 
terenie/w obszarze dróg gminnych i na terenie jednostek 
edukacyjnych zlokalizowanych w Gminie? 

Ad.1  Inwestycja może być realizowana na drogach spoza sieci TEN-T 
Ad. 2  Tak mogą. Jednakże proszę zwrócić uwagę, że w kryteriach (załącznik nr 4 do Regulaminu 
konkursu) mowa jest o szkołach. 

76 W regulaminie konkursu opisane zostały warunki formalne, w tym: 
WoD oraz wymagane oświadczenia podpisane przez 
wnioskodawcę kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

W §4 pkt. 4 opisane są wymagania o złożeniu WOD w formie 
elektronicznej (podpisany podpisem kwalifikowalnym) oraz 
edytowalnej elektronicznej postaci wniosku i załączników). 
Podpisem kwalifikowalnym powinien być opatrzony wniosek oraz 
wszystkie wymagane oświadczenia.  

Załącznik nr 4 i Załącznik nr 6 WoD jako załączona kopia wyklucza 
ich edytowalną wersję. 

Czy z tego wynika, że należy załączyć podpisane wersje 
elektroniczne WOD, oświadczenia które będą podpisane i oprócz 
tego wersje elektroniczne w formie edytowalnej (które nie będą 
podpisane podpisem elektronicznym).  

Ocenie podlega egzemplarz WOD  podpisany zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu. Wersja 
edytowalna WOD jest pomocna przy jego weryfikacji. 

77 1. Czy kwalifikowalne w ramach konkursu są koszty związane z 
poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie obszaru ich 
oddziaływania? 

2. Czy wymagana na etapie wnioskowania jest gotowość 
techniczna do realizacji zadania? 

1. Zakres projektu może być większy, jednakże kwalifikowalne są jedynie wydatki z katalogu w §2 
pkt. 2 oraz w obrębie obszaru oddziaływania. 
2. W WoD w pkt F.2.1. „Stopień przygotowania projektu pod względem technicznym oraz z 
minimalnym odniesieniem do niezbędnych zezwoleń/decyzji administracyjnych” prosimy o opisanie 
posiadanych dla inwestycji dokumentów. 

78 1. czy kosztem kwalifikowanym jest  montaż barier drogowych 
wzdłuż dróg gminnych? 

1. Zakres projektu może być większy, jednakże kwalifikowalne są jedynie wydatki z katalogu w §2 
pkt. 2.  Zakres kwalifikowalny dotyczy barier przy przejściach dla pieszych. 



2. czy na etapie składania wniosku wnioskodawca musi dysponować 
zgłoszeniem zamiaru wykonania prac budowlanych lub 
pozwoleniem na budowę, jeżeli inwestycja tego wymaga? 

3. czy na etapie składania wniosku wnioskodawca musi dysponować 
tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością, na której 
realizowana będzie inwestycja? 

4. jaki jest okres trwałości projektu? 

2. W WoD w pkt F.2.1. „Stopień przygotowania projektu pod względem technicznym oraz z 
minimalnym odniesieniem do niezbędnych zezwoleń/decyzji administracyjnych” prosimy o opisanie 
posiadanych dla inwestycji dokumentów. 
3. Obowiązkowe załączniki są wymienione w punkcie I Wniosku o Dofinansowanie (załącznik do 
regulaminu) 
4. 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 (…)” 

79 Czy JST może zabezpieczyć  środki na realizację przedsięwzięcia po 
ewentualnym podpisaniu umowy 

Proszę o zwrócenie uwagi na treść Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do WoD 
W tym: „Zostały zabezpieczone środki finansowe niezbędne do realizacji projektu, w tym 
zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości [..…….] PLN, stanowiące [……] % 
kosztów kwalifikowalnych Projektu, oraz całości kosztów niekwalifikowalnych w wysokości [….….] 
PLN” 

80 W imieniu Jednostki organizacyjnej - Szkoła Podstawowa, zwracam 
się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Oś priorytetowa III Rozwój sieci 
drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój 
drogowej i lotniczej sieci TEN-T   do wydatków kwalifikowalnych 
zaliczają się wyłącznie wydatki z §2 pkt 2 ppkt od a) do r).  Zgodnie 
z tym zapisem jeżeli Wnioskodawca chciałby w ramach konkursu 
ubiegać się o dofinansowanie na wyasfaltowanie bądź wyłożenie 
kostką brukową obszaru na którym znajduje się Jednostka 
organizacyjna to zgodnie z regulaminem koszt ten będzie uznany 
za niekwalifikowalny ? Jeżeli tak, to czy Wnioskodawca może 
ubiegać się wyłącznie  o dofinansowanie zakupu mobilnego 
miasteczka ruchu drogowego oraz symulatora roweru - hulajnogi 
elektrycznej? 

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). 
Ad. 1 „jeżeli Wnioskodawca chciałby w ramach konkursu ubiegać się o dofinansowanie na 
wyasfaltowanie bądź wyłożenie kostką brukową obszaru na którym znajduje się Jednostka 
organizacyjna to zgodnie z regulaminem koszt ten będzie uznany za niekwalifikowalny” – o ile dobrze 
zrozumieliśmy zapis, to nie jest kwalifikowalne wyasfaltowanie lub wyłożenie kostką brukową 
obszaru szkoły. Inwestycja musi odpowiadać zakresowi kwalifikowanemu określonemu w §2 ust 2 
Regulaminu konkursu. 
Brakuje informacji, jaki projekt Państwo planujecie - czy z zakresu bezpieczeństwa drogowego, czy 
z zakresu doposażenia szkół. 
Ad. 2 Wnioskodawca ubiega się o taki zakres rzeczowy jaki jest mu potrzebny.  



81 - jaka jest linia demarkacyjna dla przedmiotowego konkursu?  

-Jesteśmy gminą wiejską. powiat kielecki, woj. świętokrzyskie, przez 
którą przebiega droga krajowa relacji Kraśnik - Łódź (S74). Czy 
możemy ubiegać się o środki?  

- jeśli tak to czy musimy przedstawić działania w zakresie przejść dla 
pieszych i wyposażenia szkół? Czy możemy tylko nastawić się na 
doposażenie szkół  w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu 
drogowego? 

- Czy musimy mieć zabezpieczone środki na ten cel w uchwale 
budżetowej na dzień składania wniosku czy na dzień podpisania 
umowy? 

- Co jeżeli szkoła nie uczestniczyła  w Ogólnopolskim szkoleniu dla 
nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego” realizowanym przez SKRBRD i 
nie ma jak wykazać komplementarności? Czy to nas dyskwalifikuje, 
czy nie dostajemy dodatkowych punktów? 

- Kwalifikowalność wydatków - od kiedy? Przed złożeniem wniosku 
też? 

- Ile ofert cenowych powinien zebrać Beneficjent w celu rozeznania 
rynku? 

- W zał. Nr 4 do Regulaminu są wymienione Dodatkowe kryteria 
merytoryczne I stopnia. Jakie są pozostałe kryteria? Gdzie są 
zamieszczone? 

- jaka jest linia demarkacyjna dla przedmiotowego konkursu?  

Każda gmina może wziąć udział bez względu na przebieg na jej terenie sieci TEN-T 

 
-Jesteśmy gminą wiejską. powiat kielecki, woj. świętokrzyskie, przez którą przebiega droga krajowa 
relacji Kraśnik - Łódź (S74). Czy możemy ubiegać się o środki?  
Tak, możecie Państwo. 
- jeśli tak to czy musimy przedstawić działania w zakresie przejść dla pieszych i wyposażenia szkół? 
Czy możemy tylko nastawić się na doposażenie szkół  w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu 
drogowego? 
Tak, można zrealizować tylko jeden komponent. 
 
- Czy musimy mieć zabezpieczone środki na ten cel w uchwale budżetowej na dzień składania 
wniosku czy na dzień podpisania umowy? 
Na etapie aplikacji wystarczające będzie oświadczenie o posiadaniu środków na ten cel. 
 
- Co jeżeli szkoła nie uczestniczyła w Ogólnopolskim szkoleniu dla nauczycieli w zakresie edukacji 
dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego” realizowanym przez SKRBRD i nie 
ma jak wykazać komplementarności? Czy to nas dyskwalifikuje, czy nie dostajemy dodatkowych 
punktów? 
Punkty w tym zakresie nie będą przyznane. Nie dyskwalifikuje to Wnioskodawcy. 
 
- Kwalifikowalność wydatków - od kiedy? Przed złożeniem wniosku też? 
Tak. Wydatki są kwalifikowalne zgodnie z okresem kwalifikowalności dla obecnej perspektywy 
finansowej. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że nie można finansować projektów zakończonych 
przed złożeniem wniosku. 
 
- Ile ofert cenowych powinien zebrać Beneficjent w celu rozeznania rynku? 
Dokumentacja potwierdzającą przeprowadzone szacowanie wartości powinna być oparta na 
realnych danych tj. rozeznaniu rynku lub ofertach złożonych przez potencjalnych wykonawców, lub 
na podstawie realnych danych historycznych (nie starszych niż 3 lata od dnia składania WOD) 
posiadanych przez wnioskodawcę np. realizowanych w poprzednich latach inwestycjach/ zakupach/ 
remontach). Oferta powinna zostać uzyskana od co najmniej dwóch firm, może być to wydruk e-mail. 
Notatka z przeprowadzenia rozmów telefonicznych nie jest wystarczającym sposobem 
udokumentowania rozeznania rynku. 



- W zał. Nr 4 do Regulaminu są wymienione Dodatkowe kryteria merytoryczne I stopnia. Jakie są 
pozostałe kryteria? Gdzie są zamieszczone? 
 
Kryteria znajdują się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/o-
programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-
infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/ 
Załącznik nr 3, Kryteria wyboru projektów,  
OŚ PRIORYTETOWA III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU  
Projekty oceniane są kryteriami:  
Horyzontalne kryteria formalne  
Dodatkowe kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria merytoryczne I stopnia 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  
 

82 Analizując temat związany z konkursem, programem wsparcia dla 
JST  w oznakowaniu, wyznaczaniu  przejść dla pieszych mamy 
zapytanie, czy o wsparcie, składanie wniosków mogą ubiegać się 
również samorządy Powiatowe? Czy tylko samorządy Gmin 
Miejskich, Wiejskich, Miejsko-Wiejskich? 

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). 

83 Uprzejmie proszę o informację, czy w naborze z Działania 3.1 – 
Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T możliwe są projekty 
partnerskie. Czy partnerem gminy może być Małopolski Ośrodek 
Ruch u Drogowego jako wojewódzka  jednostka organizacyjna bądź 
inne podmioty? 

Tak, są możliwe. Na etapie UoD konieczne będzie przedłożenie odpowiedniego Porozumienia 
zawartego przez strony w którym zostaną określone obowiązki stron oraz kwestie m.in. dotyczące 
trwałości projektu, odpowiedzialności finansowej. 

84 czy w ramach wniosku można wnioskować o: 
1. Modernizacje istniejącego przejścia dla pieszych? 
2.  

czy w ramach wniosku można wnioskować o: 
1.Modernizacje istniejącego przejścia dla pieszych? 
Tak, można. Zakres ten mieści się w pojęciu doposażenia przejść dla pieszych. 
. 

85 1.Dotyczy kryterium „Komplementarność z projektem SKRBRD…” 
Czy w dokumentacji aplikacyjnej wystarczy podać ogólną liczbę 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach w gminie, którzy wzięli udział 
w szkoleniu? Czy muszą być wymienione szkoły? Jakie są wymagane 
informacje, aby kryterium było uznane za spełnione? 

1.Prosimy o podanie danych w taki sposób, aby były one weryfikowalne. Podanie samej zbiorczej 
ilości nie umożliwi weryfikacji tego kryterium. 
2. W obecnej chwili IOK nie widzi powodu skrócenia naboru. W przypadku gdy będzie taka 
konieczność informacja zostanie zamieszczona na stronie IOK w terminie 7 dni przed zakończeniem 
naboru. 

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/


2.W regulaminie konkursu § 4 ust. 3 znajduje się informacja ze IOK 
może skrócić termin składania WoD. Ile dni przed terminem 
zakończeniem naboru IOK poda taką informację. Zwłaszcza ze WoD 
można złożyć w terminie od 31.03.2022 r. do 30.04.2022 r. 
3. W regulaminie konkursu znajduje się informacja ze kwalifikowane 
będą działania informacyjno – promocyjne realizowane siłami 
własnymi, natomiast w instrukcji do WoD znajduje się informacja, że 
kwalifikowane będą działania informacyjno – promocyjne 
realizowane siłami własnymi lub zlecane. W związku z tym mamy 
pytanie czy zlecenie firmie zewnętrznej przeprowadzenie działań 
promocyjnych będzie kwalifikowane czy nie? 

3. W ramach konkursu mogą być kwalifikowalne działania informacyjno-promocyjne wykonywane 
samodzielnie przez Wnioskodawcę lub zlecane poza reżimem ustawy Pzp. Oznacza to, że można 
zlecić wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych firmie zewnętrznej, o ile do zamówienia 
takiego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp. 
 

86 1. Jakie kryteria musi spełniać Gmina składająca wniosek w 
ramach naboru?  
2. Jakiej klasy dróg muszą dotyczyć działania inwestycyjne w 
ramach projektu? Czy działania edukacyjna muszą odnosić się do 
konkretnej klasy dróg? 

1. Jakie kryteria musi spełniać Gmina składająca wniosek w ramach naboru?  
Kryteria wyboru projektów zostały określone w Dokumentacji konkursowej, w tym w Załączniku nr 4 
do Regulaminu konkursu. 
2. Jakiej klasy dróg muszą dotyczyć działania inwestycyjne w ramach projektu? Czy działania 
edukacyjna muszą odnosić się do konkretnej klasy dróg? 
Powyższe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu. Działania edukacyjne nie są związane z 
klasą dróg. 

87 1) Czy kwalifikowalne w ramach naboru jest doświetlenie przejść dla 
pieszych? Np., gdy w stanie istniejącym w niedalekiej odległości od 
przejścia dla pieszych znajduje się latarnia, jednak światło z niej 
padające nie jest wystarczające, przez co nie jest zapewniony pełny 
poziom bezpieczeństwa pieszych. 
  
2) Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, cyt.: „Przez obszar 
oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów 
przejścia dla pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a także 
obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu 
stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m.” 
Mając na uwadze powyższy zapis, czy możliwa jest budowa 
chodnika przy przejściu dla pieszych bądź modernizacja istniejącego 
chodnika przy przejściu dla pieszych? Oczywiście samo przejście dla 
pieszych ujęte będzie w zakresie projektu – np. jego oznakowanie, 
wzniesienie itp. 
  

1) Czy kwalifikowalne w ramach naboru jest doświetlenie przejść dla pieszych? Np., gdy w stanie 
istniejącym w niedalekiej odległości od przejścia dla pieszych znajduje się latarnia, jednak światło z 
niej padające nie jest wystarczające, przez co nie jest zapewniony pełny poziom bezpieczeństwa 
pieszych. 
Nie jest. Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 
2 ust 2 Regulaminu konkursu. 
  
2) Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, cyt.: „Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych 
rozumie się sumę obszarów przejścia dla pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a także obszarów 
dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie 
większych niż 100 m.” 
Mając na uwadze powyższy zapis, czy możliwa jest budowa chodnika przy przejściu dla pieszych 
bądź modernizacja istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych? Oczywiście samo przejście dla 
pieszych ujęte będzie w zakresie projektu – np. jego oznakowanie, wzniesienie itp. 
Nie jest to zakres kwalifikowalny w ramach przedmiotowego konkursu. Projekt może być szerszy, 
jednakże kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w 
§ 2 ust 2 Regulaminu konkursu. 
 



3) Czy kwalifikowalna w ramach naboru jest wymiana nawierzchni 
w istniejącym miasteczku ruchu drogowego? 
  
4) W § 2, ust. 2 Regulaminu konkursu wskazano, iż kwalifikowalne 
w ramach naboru jest tworzenie stacjonarnego/mobilnego 
miasteczka rowerowego, czyli kompleksu obiektów przeznaczonych 
do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w 
zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na 
rowerze. Czy istnieje modelowe wyposażenie takiego miasteczka? 
Czy istnieje katalog urządzeń, które mogą być kwalifikowalne w 
ramach miasteczka? 
  
5) Czy miasteczko rowerowe musi być utworzone przy szkole?  
  
6) Czy gmina będąca wnioskodawcą projektu może realizować 
projekt nie na swoich drogach (np. droga powiatowa, wojewódzka, 
krajowa) i wówczas wykazać dokument potwierdzający prawo do 
dysponowania nieruchomością – np. oświadczenie powiatu, iż 
wyraża zgodę na zajęcie pasa drogowego na czas trwania prac 
polegających na utworzeniu przejścia dla pieszych wraz z 
potwierdzeniem nienaruszenia infrastruktury i braku zmiany jej 
przeznaczenia co najmniej przez cały okres trwałości projektu? 
  
7) Czy kwalifikowalne są wyłącznie działania realizowane w pasach 
drogowych należących do TENT-T? Wydaje się to niemożliwe, jako, 
iż nabór dedykowany jest dla gmin. Ponadto na drogach należących 
do TEN-T, a zatem autostrady, drogi ekspresowe przejścia dla 
pieszych nie występują. 
 
8) Czy planują Państwo organizację szkolenia dot. przedmiotowego 
naboru? 
  
9) W Regulaminie konkursu wskazano, cyt.: „Okres 
kwalifikowalności wydatków jest ustalany indywidualnie dla 
każdego projektu. Koniec tego okresu będzie przypadać 
maksymalnie na dzień 31 grudnia 2023 r.”. Czy oznacza to, iż 

3) Czy kwalifikowalna w ramach naboru jest wymiana nawierzchni w istniejącym miasteczku ruchu 
drogowego? 
Należy mieć na uwadze osiągniecie wskaźnika. Wymiana nawierzchni nie jest równoznaczna ze 
stworzeniem nowego obiektu, który potwierdza osiągnięcie ww. wskaźnika. 
 
4) W § 2, ust. 2 Regulaminu konkursu wskazano, iż kwalifikowalne w ramach naboru jest tworzenie 
stacjonarnego/mobilnego miasteczka rowerowego, czyli kompleksu obiektów przeznaczonych do 
nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede 
wszystkim do nauki jazdy na rowerze. Czy istnieje modelowe wyposażenie takiego miasteczka? Czy 
istnieje katalog urządzeń, które mogą być kwalifikowalne w ramach miasteczka? 
Nie ma takiego katalogu urządzeń.. Ma ono odpowiadać realnym potrzebom Wnioskodawcy. 
  
5) Czy miasteczko rowerowe musi być utworzone przy szkole?  
Tak. 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. Dlatego też miasteczka rowerowe nie mogą być zlokalizowane na 
terenie pozaszkolnym. Należy także wziąć pod uwagę obowiązek zapewnienia 5 letniego okresu 
trwałości oraz odpowiedzialności za sprzęt.  
 
6) Czy gmina będąca wnioskodawcą projektu może realizować projekt nie na swoich drogach (np. 
droga powiatowa, wojewódzka, krajowa) i wówczas wykazać dokument potwierdzający prawo do 
dysponowania nieruchomością – np. oświadczenie powiatu, iż wyraża zgodę na zajęcie pasa 
drogowego na czas trwania prac polegających na utworzeniu przejścia dla pieszych wraz z 
potwierdzeniem nienaruszenia infrastruktury i braku zmiany jej przeznaczenia co najmniej przez cały 
okres trwałości projektu? 
Tak.  
  
7) Czy kwalifikowalne są wyłącznie działania realizowane w pasach drogowych należących do 
TENT-T? Wydaje się to niemożliwe, jako, iż nabór dedykowany jest dla gmin. Ponadto na drogach 
należących do TEN-T, a zatem autostrady, drogi ekspresowe przejścia dla pieszych nie występują. 
Przebieg przez gminę sieci drogowej TEN-T nie ma znaczenia  
8) Czy planują Państwo organizację szkolenia dot. przedmiotowego naboru? 
Tak. Informacja o dacie szkolenia zostanie zamieszczona na stronie CUPT. 
  



wydatki mogą być ponoszone dopiero po dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie? 
  
10) W Regulaminie konkursu widnieje zapis: „IOK zastrzega sobie 
prawo do skrócenia terminu składania WOD projektu, nie mniej 
termin ten nie może być krótszy niż 7 dni” – czy oznacza to, że nabór 
może skończyć się szybciej niż 30.04.2022 r.? 
  
 
12) Czy wniosek o dofinansowanie należy uzupełnić w programie 
Word zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu -Wzór 
WOD wraz z instrukcją wypełniania .doc, tzn., iż nie wypełnia się go 
w generatorze wniosków? 
  
13) W jednym z oświadczeń, cyt.: „Wnioskodawca potwierdza 
gotowość techniczną projektu do jego realizacji, w tym potwierdza 
prawo do dysponowania gruntami  lub obiektami na cele projektu”. 
Czy oznacza to, że jeżeli któreś z działań wymagana pozyskania 
pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia to dokumenty te 
Wnioskodawca musi posiadać na dzień składania wniosku? Czy 
dokumenty te muszą być ostateczne? 
  
14) Jednym z załączników do WoD jest: „dokumentacja 
potwierdzająca przeprowadzone szacowanie wartości kwot 
wykazanych w tabeli C WoD”: 
- Czy może być to np. Printscreen z dwóch stron internetowych 
ukazujący kwoty, które uśredniono i na podstawie tejże średniej 
przyjęto do budżetu projektu? 
- Czy może być to notatka z rozmowy telefonicznej z firmą XYZ oraz 
ZZZ w której wskazano szacunkową kwotę? 
- Czy może być to wydruk e-maila z ofertą od firmy? Jeżeli tak – czy 
oferta powinna zostać uzyskana od co najmniej dwóch firm, aby 
zapewnić ich porównanie? 
  
15) Czy istnieje możliwość doposażenia, modernizacji istniejącego 
miasteczka rowerowego lub miasteczka ruchu drogowego np. 

9) W Regulaminie konkursu wskazano, cyt.: „Okres kwalifikowalności wydatków jest ustalany 
indywidualnie dla każdego projektu. Koniec tego okresu będzie przypadać maksymalnie na dzień 31 
grudnia 2023 r.”. Czy oznacza to, iż wydatki mogą być ponoszone dopiero po dniu złożenia wniosku 
o dofinansowanie? 
Nie. Wydatki są kwalifikowalne zgodnie z okresem kwalifikowalności dla obecnej perspektywy 
finansowej. Zapis „Okres kwalifikowalności wydatków jest ustalany indywidualnie dla każdego 
projektu” oznacza jedynie, że potencjalny Beneficjent może określić zakończenie okresu 
kwalifikowalności wydatków np.25.09.2023 r. a inny na dzień 13.04.2023”.  
  
10) W Regulaminie konkursu widnieje zapis: „IOK zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu 
składania WOD projektu, nie mniej termin ten nie może być krótszy niż 7 dni” – czy oznacza to, że 
nabór może skończyć się szybciej niż 30.04.2022 r.? 
W obecnej chwili IOK nie widzi powodu skrócenia naboru. W przypadku gdy będzie taka konieczność 
informacja zostanie zamieszczona na stronie IOK w terminie 7 dni przed zakończeniem naboru. 
  
 
12) Czy wniosek o dofinansowanie należy uzupełnić w programie Word zgodnie z Załącznikiem nr 2 
do Regulaminu konkursu -Wzór WOD wraz z instrukcją wypełniania .doc, tzn., iż nie wypełnia się go 
w generatorze wniosków? 
Tak. WoD należy uzupełnić w programie Word usuwając instrukcję. Nie ma generatora wniosków. 
  
13) W jednym z oświadczeń, cyt.: „Wnioskodawca potwierdza gotowość techniczną projektu do jego 
realizacji, w tym potwierdza prawo do dysponowania gruntami  lub obiektami na cele projektu”. Czy 
oznacza to, że jeżeli któreś z działań wymagana pozyskania pozwolenia na budowę/dokonania 
zgłoszenia to dokumenty te Wnioskodawca musi posiadać na dzień składania wniosku? Czy 
dokumenty te muszą być ostateczne? 
Nie niema takiego wymogu. Warunkiem koniecznym jest jedynie prawo do dysponowania gruntami. 
  
14) Jednym z załączników do WoD jest: „dokumentacja potwierdzająca przeprowadzone szacowanie 
wartości kwot wykazanych w tabeli C WoD”: 
- Czy może być to np. Printscreen z dwóch stron internetowych ukazujący kwoty, które uśredniono i 
na podstawie tejże średniej przyjęto do budżetu projektu? 
- Czy może być to notatka z rozmowy telefonicznej z firmą XYZ oraz ZZZ w której wskazano 
szacunkową kwotę? 



poprzez zakup znaków drogowych, wymianę zużytych, 
zniszczonych urządzeń na nowe, domalowanie pasów i znaków 
poziomych? 

- Czy może być to wydruk e-maila z ofertą od firmy? Jeżeli tak – czy oferta powinna zostać uzyskana 
od co najmniej dwóch firm, aby zapewnić ich porównanie? 
 
Dokumentacja potwierdzającą przeprowadzone szacowanie wartości powinna być oparta na 
realnych danych tj. rozeznaniu rynku lub ofertach złożonych przez potencjalnych wykonawców, 
lub na podstawie realnych danych historycznych (nie starszych niż 3 lata od dnia składania 
WOD) posiadanych przez wnioskodawcę np. realizowanych w poprzednich latach inwestycjach/ 
zakupach/ remontach). Oferta powinna zostać uzyskana od co najmniej dwóch firm, może być to 
wydruk e-mail. Notatka z przeprowadzenia rozmów telefonicznych nie jest wystarczającym 
sposobem udokumentowania rozeznania rynku  
  
15) Czy istnieje możliwość doposażenia, modernizacji istniejącego miasteczka rowerowego lub 
miasteczka ruchu drogowego np. poprzez zakup znaków drogowych, wymianę zużytych, 
zniszczonych urządzeń na nowe, domalowanie pasów i znaków poziomych? 
Tak. kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 
ust 2 Regulaminu konkursu. 
 

88 1. Na stronie https://www.pois.gov.pl/nabory/31-rozwoj-drogowej-
i-lotniczej-sieci-ten-t/ jest zamiast Regulaminu Konkursu 
zamieszczony Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. Czy 
możemy prosić o umieszczenie regulaminu konkursu? 
 
2. Czy w ramach przedmiotowego konkursu jst może złożyć 2 
odrębne wnioski - jeden dotyczący wyznaczenia, wyniesienia 
i doposażenia przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty 
zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego, a drugi wniosek 
dotyczący doposażenia szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu 
ruchu drogowego?  
 

Na stronie https://www.pois.gov.pl/nabory/31-rozwoj-drogowej-i-lotniczej-sieci-ten-t/ jest zamiast 
Regulaminu Konkursu zamieszczony Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. Czy możemy prosić 
o umieszczenie regulaminu konkursu? 
Poprawiono. Prosimy też o korzystanie ze strony https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci 
tu zamieszczane są informacje dot. przedmiotowego konkursu 
 
Czy w ramach przedmiotowego konkursu jst może złożyć 2 odrębne wnioski - jeden dotyczący 
wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, a drugi wniosek dotyczący doposażenia szkół w narzędzia 
edukacyjne z zakresu ruchu drogowego? 
Ad. 2 Tak, może.  

89 Czy Gmina jako wnioskodawca może wnioskować o wykonanie do 
oznakowania  przejść dla pieszych na terenie Gminy ale na  drogach 
niebędących w jej zarządzie tj.  Na drogach wojewódzkich bądź 
powiatowych? 

Czy Gmina jako wnioskodawca może wnioskować o wykonanie do oznakowania  przejść dla pieszych 
na terenie Gminy ale na  drogach niebędących w jej zarządzie tj.  Na drogach wojewódzkich bądź 
powiatowych? 
Tak. Wymagane jest jedynie prawo do dysponowania gruntami na cele realizacji projektu. Informacje 
te należy opisać m. in w punkcie F.2.1 WoD 
 

https://www.pois.gov.pl/nabory/31-rozwoj-drogowej-i-lotniczej-sieci-ten-t/
https://www.pois.gov.pl/nabory/31-rozwoj-drogowej-i-lotniczej-sieci-ten-t/
https://www.pois.gov.pl/nabory/31-rozwoj-drogowej-i-lotniczej-sieci-ten-t/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci


90 Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące rodzajów 
podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, mianowicie 
czy powiatowy zarząd dróg, wykonujący ustawowe zadania 
zarządcy dróg powiatowych, działający z upoważnienia Zarządu 
Powiatu spełnia warunek § 1 pkt 7 Regulaminu konkursu, czy 
konkurs ten adresowany jest wyłącznie dla gmin i jednostek 
powiązanych z gminą i nie będzie już dotyczył jednostki 
organizacyjnej powiatu? 

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). 

91 Zwracam się zapytaniem czy kosztem kwalifikowanym może być 
doświetlenie przejść dla pieszych. 
 
Czy program obejmuje również realizację progów zwalniających na 
drogach gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.  gdzie 
w pobliżu nie znajdują się przejścia dla pieszych 

Ad. 1. Zakres ten nie wpisuje się w zakres kosztów kwalifikowanych wyszczególnionych w 
Regulaminie konkursu 
Ad. 2 w §2 ust 2 Regulaminu konkursu wymieniono jako kwalifikowalny: „Próg wyspowy, płytowy, 
listwowy – ograniczający prędkość pojazdów na drogach” 
 
 

92 W Regulaminie konkursu w § 7 zapisano, że  Konkurs jest 
organizowany dla gmin, gminnych samorządowych jednostek 
organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (kod 403, 429, 439). 
My jesteśmy Stowarzyszeniem, którego Członkami są jednostki 
samorządowe (3 miasta, 3 powiaty, 6  jednostek gminno-miejskich i 
13 jednostek gminnych).  
Chcielibyśmy dla wszystkich jednostek zbudować  Miasteczko 
rowerowe stacjonarne – czyli kompleks obiektów przeznaczonych do 
nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w 
zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na 
rowerze oraz miasteczko w wersji mobilnej, a także zakupić 
Symulator roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga 
elektryczna) – urządzenie przeznaczone do użytkowania w 
placówkach szkolnych. 
 
W związku z powyższym uprzejmie proszę o informację, czy w 
ramach tego konkursu możemy ubiegać się o dofinansowanie. 

Niestety jako Stowarzyszenie nie jesteście Państwo wymienieni w SZOOP POIiS jako uprawnieni do 
uczestniczenia w przedmiotowym konkursie.  

93 proszę o informację, czy w punkcie A.1.1 wniosku należy jako 
Instytucję wskazać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej? 

proszę o informację, czy w punkcie A.1.1 wniosku należy jako Instytucję wskazać Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? 
Nie, nie należy wskazywać NFOŚiGW, ponieważ Instytucja odpowiedzialna za wniosek to CUPT 
(Centrum Unijnych Projektów Transportowych) (https://www.cupt.gov.pl/kontakt ) 

https://www.cupt.gov.pl/kontakt


Ponadto - kogo wówczas wskazać jako osobę wyznaczoną do 
kontaktów ze strony Instytucji? (Imię, nazwisko, stanowisko).  

94 zgodnie z zapisami pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu  
nr POiIŚ.3.1/1/22 zakres wsparcia wymieniony w pkt. od a do pkt. g 
jest kwalifikowalny pod warunkiem doposażenia lub 
wyznaczenia/wyniesienia przejścia dla pieszych na drodze mającej 
status drogi publicznej klasy GP, G, Z, L, D. Oznaczałoby to, że 
zakresem wsparcia są objęte również drogi gminne, powiatowe, 
wojewódzkie.  
Zapisy  SzOOP PO IiŚ 2014-2020 odnoszące się do działania  3.1. 
Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T m.in. jako jeden z typów 
projektu wskazują:  
"4. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci 
drogowej, co sugerowałoby, iż doposażenia/wyniesienia przejść dla 
pieszych można dokonać na drogach krajowych.  W 
uszczegółowieniu  przywołanego typu projektu czytamy natomiast, 
iż wsparciu podlega likwidacja miejsc szczególnie niebezpiecznych, 
w tym m.in. doposażenie przejść dla pieszych na wszystkich 
kategoriach dróg publicznych (...)."  
Zapisy SzOOP wydają się być wewnętrznie niespójne i nie do końca 
stoją w zgodności z zapisami Regulaminu Konkursu.  
Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o informację, czy w 
ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać działania prowadzone na 
drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych (klasy GP, G, Z, 
L, D)? 

Tak, w ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać działania prowadzone na drogach wojewódzkich, 
powiatowych oraz gminnych (klasy GP, G, Z, L, D). Patrz odpowiedź na pytanie nr 23. 

95 1. czy przejścia dla pieszych mogą być wykonane na drogach 
powiatowych i gminnych,  
2. czy na etapie składania wniosku trzeba mieć opracowaną 
dokumentację projektową na przejścia dla pieszych,  
3. czy miasteczko rowerowe może być zlokalizowane na terenie 
ogólnodostępnym, np. przy parku. 

1. czy przejścia dla pieszych mogą być wykonane na drogach powiatowych i gminnych,  
Jw. 
2. czy na etapie składania wniosku trzeba mieć opracowaną dokumentację projektową na przejścia 
dla pieszych,  
Nie jest to konieczne. 
3. czy miasteczko rowerowe może być zlokalizowane na terenie ogólnodostępnym, np. przy parku. 
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. Dlatego też miasteczka rowerowe nie mogą być zlokalizowane na 



terenie pozaszkolnym. Należy także wziąć pod uwagę obowiązek zapewnienia 5 letniego okresu 
trwałości oraz odpowiedzialności za sprzęt.  

96 czy mogą wziąć udział np. powiaty 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). 

97 1) Czy Wnioskodawca może zgłosić do dofinansowania 
przedsięwzięcie poprawiające bezpieczeństwo newralgicznego 
przejścia dla pieszych na drodze, której nie jest zarządcą, np. Gmina 
składa wniosek na doposażenie przejścia dla pieszych na drodze 
krajowej ? 
2) Czy w ramach realizacji zadania można składać wnioski, których 
zakres przedmiotowy stanowić będzie jedynie samo doświetlenie 
przejść dla pieszych ? 
3) Czy przykładowym przedmiotem dofinansowania może być:  
Poprawa malowania pasów, doświetlenie przejścia dedykowanym 
oświetleniem, montaż znaku aktywnego D-6 z czujnikiem ruchu, 
aktywującym się w momencie pojawiania się w obszarze przejścia 
pieszego. 

1. Tak - Wymogiem jest jedynie prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele projektu. 
Wymagane jest potwierdzenie tego faktu poprzez złożenie oświadczenia, do którego można 
załączyć   np. zgoda zarządcy drogi). 

2. Nie. Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 
2 ust 2 Regulaminu konkursu. 

3. Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 
2 Regulaminu konkursu. 
 
 

98 Czy w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie konkursu, w 
którym będą mogły wziąć również udział powiaty/zarządcy dróg? 

Na chwile obecną nie są planowane nowe konkursy 

99 1. Na chwilę obecną złożyliśmy dokumenty do uzyskania ZRID 
(styczeń 2022 r.), który otrzymamy w czerwcu 2022 r. czy to Nas 
dyskwalifikuje do złożenia wniosku? 
2. Wniosek o dofinansowanie będzie składać Gmina Kosakowo na 
przejście dla pieszych mieszczące się na drodze powiatowej, decyzja 
ZRID będzie wydana na Gminę Kosakowo, czy to Nas dyskwalifikuje 
do złożenia wniosku? 
3. Na przejściu dla pieszych planuje się wykonanie sygnalizację 
świetną czy ona kwalifikuje się do kosztów kwalifikowalnych? 
4. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie trzeba 
posiadać prawo do dysponowania gruntem? 

1. Nie ma wymogu posiadania ZRID. Proszę brać pod uwagę zakres kwalifikowalny przedmiotowego 
konkursu. 
2. Tak, w ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać działania prowadzone na drogach 
wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych (klasy GP, G, Z, L, D). 
3. Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 
2 Regulaminu konkursu. Sygnalizacja świetlna nie jest tam wymieniona 
4. Tak. Wymagane jest jedynie prawo do dysponowania gruntami na cele realizacji projektu. 
Informacje te należy opisać m. in w punkcie F.2.1 WoD 
 



100 czy w ramach projektu kosztami kwalifikowanymi są koszty 
dotyczące dostosowania istniejącej sygnalizacji 
świetlej/przebudowy/wymiany do instalacji sekundników? czy 
wyłączenie zakup i montaż sekundników? 

w ramach projektu kosztami kwalifikowanymi jest wyłącznie zakup i montaż sekundników. 

101 czy ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 
działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest organizowany tylko dla 
gmin, gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz 
gminnych osób prawnych a czy mogą wziąć udział np. powiaty? 

Niestety nie ma takiej możliwości. 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). 
 

102 czy Powiat może być beneficjentem w naborze o dofinansowanie w 
ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T 
Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020? 

Niestety nie ma takiej możliwości. 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). 

103 czy Załącznikiem nr 6 - dokumentacja potwierdzająca 
przeprowadzone szacowanie wartości kwot - może być kosztorys 
inwestorski? czy może on być sporządzony przez pracownika jst? 

W instrukcji do wypełniania WOD zawarto informacje dot. szacowania wartości kwot tj.: 
„Do WOD proszę załączyć dokumentację potwierdzającą przeprowadzone szacowanie wartości. 
Powinny być oparte na realnych danych tj. rozeznaniu rynku lub ofertach złożonych przez 
potencjalnych wykonawców, lub na podstawie realnych danych historycznych (nie starszych niż 3 
lata od dnia składania WOD) posiadanych przez wnioskodawcę np. realizowanych w poprzednich 
latach inwestycjach/ zakupach/ remontach). Ww. dokumenty należy przyporządkować do każdego z 
planowanych zadań. Ustalenie kwot ryczałtowych powinno opierać się na dokumentacji, którą można 
zweryfikować Wnioskodawca musi być w stanie wykazać, na jakiej podstawie ustalono wykazane 
kwoty” 

104 wśród działań ujętych w wykazie wydatków kwalifikowalnych są 
m.in.: działania informacyjno-promocyjne realizowane siłami 
własnymi.  
Mając powyższe na uwadze, czy istnieje możliwość dofinansowania 
projektu obejmującego działania podejmowane w ramach 
realizowanego przez gminę programu mającego na celu promocję 
aktywnej mobilności oraz zmianę przyzwyczajeń transportowych 
wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek 
oświatowych? 

Nie. zakres konkursu nie obejmuje programów promocyjnych o których Państwo wspominacie. 
Działania informacyjno-promocyjne realizowane siłami własnymi są działaniami, które mają ca celu 
informowanie społeczeństwa o realizowanym projekcie. 



105 czy w konkursie wnioski mogą składać powiaty? Niestety nie ma takiej możliwości. 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). 

106 1. Czy kryteria; „projekt jest zgodny z lokalnym programem 
rewitalizacji” oraz „gotowość techniczna projektu do realizacji na 
poziomie wymaganym dla danego priorytetu/działania POIiŚ” 
określone w Kryteriach wyboru projektów OŚ Priorytetowa III 
Rozwój Sieci drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego – 
dotyczą konkursu Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla 
pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej? 
2. Czy planowane są szkolenia, webinary itp. dotyczące w/w 
konkursu? 

1. Kryteria znajdują się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/o-
programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-
infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/ 
Załącznik nr 3, Kryteria wyboru projektów,  
OŚ PRIORYTETOWA III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU 
Projekty oceniane są kryteriami:  
Horyzontalne kryteria formalne  
Dodatkowe kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria merytoryczne I stopnia 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia 
 
Kryterium „projekt jest zgodny z lokalnym programem rewitalizacji” jest wymienione w 
Horyzontalnych kryteria merytoryczne I stopnia, które nie mają zastosowania w ocenie w ramach 
przedmiotowego konkursu 
 
Dla potwierdzenia kryterium „gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym 
dla danego priorytetu/działania POIiŚ”- Wymaganym potwierdzeniem gotowości technicznej 
projektu do jego realizacji jest prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele projektu 
 
2. Tak, planowane jest spotkanie on line. 

107 czy jest możliwe realizowanie działań  dotyczących poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w  obrębie przejść dla pieszych 
zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych czy wojewódzkich? 

Na terenie naszej gminy, zapewne jak w przypadku innych JST, 
zlokalizowanych jest wiele przejść dla pieszych w ciągu dróg nie 
znajdujących się  w zarządzie gminy, które z uwagi chociażby na 
znacznie większe niż w przypadku dróg gminnych natężenie ruchu, 
oraz ich niezadowalający (w odniesieniu do BRD) aktualny 

Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu  
W przypadku zakresu od a do g są kwalifikowane pod warunkiem doposażenia lub wyznaczenia/ 
wyniesienia przejścia dla pieszych na drodze mającej status drogi publicznej (klasy GP, G, Z, L, D). W 
związku z powyższym przy określaniu lokalizacji każde zadania należy podać status drogi. 
 

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/


stan,  także wymagałyby działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
w ich obrębie. 

Jeśli takie działania tzn. poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść 
dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich i 
powiatowych jest możliwa w ramach działania 3.1. będziemy 
wdzięczni  za wskazanie formy realizacji przedmiotowych działań. 

108 Pytanie numer 1 
Etap operacyjny zgodnie z zapisami Instrukcji opracowania wniosku 
o dofinansowanie rozpoczyna się w pierwszym dniu po zakończeniu 
realizacji rzeczowej, czyli w dniu bezpośrednio następującym po dniu 
zakończenia ostatniego Etapu budowy/umowy projektu.  
Jak definiują Państwo datę zakończenia etapu operacyjnego? Czy 
jest to dzień po upływie 5-letniego okresu trwałości 
przedsięwzięcia? 
 
Pytanie numer 2 
Kryterium: "Lokalizacja przejścia względem budynków użyteczności 
publicznej". W ramach kryterium oceniana jest liczba budynków 
użyteczności publicznej w pobliżu których zaplanowano 
doposażenie lub wyznaczenie przejść dla pieszych. 
Ocena zgodnie z następującą punktacją: 
1 pkt – 1 do 2 budynki użyteczności publicznej w obszarze 
oddziaływania  istniejącego/planowanego przejścia/przejść dla 
pieszych 
2 pkt – 3 do 4 budynki użyteczności publicznej 
3 pkt – powyżej 4 budynki użyteczności publicznej 
 
Czy wszystkie budynki muszą znajdować się w obszarze 
oddziaływania istniejącego/planowanego przejścia/przejść dla 
pieszych? Przez obszar oddziaływania rozumie się sumę obszarów 
przejścia dla pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a także 
obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu 
stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m. 
Moje pytanie motywuję tym, iż o obszarze oddziaływania mowa jest 
tylko przy pierwszym myślniku zakładającym przyznanie 1 pkt. Przy 

1. Dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ nie ma potrzeby definicji „zakończenia etapu 
operacyjnego”. Nie jest on określany w WoD 
  

2. Punktacja w ramach kryterium 2 ma odniesienie do obszaru oddziaływania 
istniejącego/planowanego przejścia/przejść dla pieszych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dwóch pozostałych myślnikach za 2 i 3 punkty brak jest odniesienia 
do obszaru oddziaływania. 
 
Pytanie numer 4 
Proszę o wyjaśnienie zapisu: "W przypadku zakresu od a do g są 
kwalifikowane pod warunkiem doposażenia lub wyznaczenia/ 
wyniesienia przejścia dla pieszych na drodze mającej status drogi 
publicznej (klasy GP, G, Z, L, D)".  
 
Czy dobrze rozumiem, iż np. możliwy jest montaż wyświetlacza 
czasu/wyświetlacza prędkości, jeśli przejście dla pieszych będzie 
wyniesione? Co w przypadku, gdy przejście dla pieszych na drodze 
publicznej klasy G istnieje, jest oznakowane, ale nie wyniesione i 
Wnioskodawca chce zamontować wyświetlacz czasu? 

 
 
 
 
3. Oznacza to, że aby ten zakres działań mógł zostać uznany za wydatek kwalifikowany musi być 

on zrealizowany na drodze mającej status drogi publicznej, czyli nie będą kwalifikowane wydatki 
działań realizowanych np. na drogach prywatnych. 

4. montaż wyświetlacza czasu/wyświetlacza prędkości, nie musi być uzależniony od wyniesionego 
przejścia dla pieszych. Zapis w Regulaminie brzmi : „Wyświetlacz prędkości – w celu 
uspokojenia ruchu na newralgicznych odcinkach dróg, np. przy przejściach przez miejscowości, 
przed przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów lub ostrymi zakrętami”  
 

109 w oświadczeniu dot. zakazu podwójnego finansowania należy 
uzupełnić treść oświadczenia 

wykonywania wszelkich obowiązków, nałożonych przez 
Instytucję Organizującą Konkurs, wynikających z zakazu 
podwójnego finansowania, w terminie umożliwiającym 
podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
wyznaczonym przez tę Instytucję, nie później niż do …...(3)...… 
dni od dnia przekazania mi pisemnej informacji o zakończeniu 
oceny projektu i pozytywnym jej wyniku, oznaczającym wybór 
projektu do dofinansowania; 

Cytując instrukcję: 

"Liczbę dni określa właściwa Instytucja Organizująca Konkurs lub 
Instytucja, która ocenia dokumentację aplikacyjną w trybie 
pozakonkursowym. Liczba dni, która powinna zostać wpisana w 

Zapis brzmi: Liczbę dni określa właściwa Instytucja Organizująca Konkurs lub Instytucja, która 
ocenia dokumentację aplikacyjną w trybie pozakonkursowym. Liczba dni, która powinna zostać 
wpisana w niniejszym oświadczeniu oznacza okres między datą zatwierdzenia ostatecznej 
wersji Wniosku o dofinansowanie przez IP a planowaną datą podpisania Umowy o 
dofinansowanie. Jeżeli z jakiś powodów nie uda się podpisać Umowy o dofinansowanie przed 
upływem daty, wynikającej z Oświadczenia, Oświadczenie musi zostać złożone ponownie, z 
uwagi na swoją aktualność na dzień podpisania Umowy o dofinansowanie.  
 
Zapis nie dotyczy konkursu. Państwo nie wypełniają tego akapitu. 
 



niniejszym oświadczeniu oznacza okres między datą 
zatwierdzenia ostatecznej wersji Wniosku o dofinansowanie 
przez IP a planowaną datą podpisania Umowy o dofinansowanie. 
" 

Jaką liczbę dni należy wskazać w oświadczeniu? 
110 1. Czy załącznik nr 2 do regulaminu konkursu tj. WOD należy 

wypełnić i przesłać w formie w której został udostępniony tj. z 
komentarzem (28 stron pliku)? Czy udostępnią Państwo plik WOD 
do wypełnienia bez komentarza? 

 

1. Należy wypełnić formularz dostępny na stronie CUPT.( załącznik nr 2 do regulaminu konkursu). 
Proszę o usunięcie instrukcji i podpisanie wypełnionego WOD zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Regulaminie konkursu w § 4, Sposób i forma składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób 
komunikacji między wnioskodawcą a IOK. 
 

111 1. W związku z zapisami zawartymi w § 2 pkt 1. który mówi, iż celem 
konkursu jest wybór do dofinansowania projektów dotyczących 
wyznaczenia, wyniesienia i doposażenie przejść dla pieszych w 
urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu 
drogowego proszę o informacje czy w ramach konkursu 
kwalifikowalne jest doświetlenie przejść dla pieszych celem poprawy 
bezpieczeństwa. 
2. Czy w ramach ogłoszonego konkursu kwalifikowalna jest budowa 
wyniesionych skrzyżowań których elementem są przejścia dla 
pieszych, czy do kwalifikowalności należy wyodrębnić tylko obszar 
przejść. 
3. Czy w ramach ogłoszonego konkursu można kwalifikować liczniki 
zliczające ilość przejeżdżających rowerów. 
5. Kwalifikowalność wydatków kończy się 30.12.2023. Czy 
beneficjent może wyznaczyć sobie taki termin zakończenia realizacji 
projektu, czy też instytucja oceniająca wymaga by termin 
zakończenia realizacji projektu był wcześniejszy.  
6. Formularz wniosku o dofinansowanie 
- punkt A.1 Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. instytucja 
pośrednicząca lub instytucja wdrażająca) - co należy rozumieć przez 

1. Wydatki kwalifikowalne w ramach konkursu nie obejmują ww. zakresu kosztów.  
 Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu. 
2. W ramach konkursu objęte dofinansowaniem mogą być wyłącznie działania inwestycyjne 
polegające na wyniesieniu przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów oraz umieszczanie 
progów wyspowych, płytowych lub listwowych.  
3. Wydatki kwalifikowalne w ramach konkursu nie obejmują ww. zakresu kosztów.  
 Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu. Ponadto, zakres robót  przewidzianych w ramach konkursu nie wymaga 
pozwolenia na budowę. 
5. Beneficjent może wyznaczyć sobie taki termin zakończenia realizacji projektu. 
6. WOD 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu -Wykaz skrótów i definicji- Instytucja Pośrednicząca to podmiot, 
o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy wdrożeniowej. W przypadku III osi priorytetowej POIiŚ 2014-
2020 funkcję IP pełni CUPT. W pkt. A2 zaś należy wskazać dane Beneficjenta, informacja o realizacji 
inwestycji przez ZDM powinna się znaleźć w załączniku nr 7 do UoD (Opis Projektu). Prosimy o 
wpisie tej informacji w części A.4 WOD: Informacje na temat wszelkich planowanych i ewentualnie 
przyjętych istotnych ustaleń instytucjonalnych ze stronami trzecimi dotyczących realizacji projektu. 
Nie jest konieczne załączenie upoważnienia. 
 
- punkt B.2. Kategoryzacja działań związanych z projektem (…) 



sformułowanie "instytucja pośrednicząca lub wdrażająca". 
Jeśli instytucję pośredniczącą/wdrażającą naszym przypadku jest to 
Miasto Poznań to czy w punkcie A.2 "Podmiot 1 odpowiedzialny za 
realizację projektu (beneficjent2) powielamy dane Miasta Poznań? 
- punkt A.4 - w przypadku Miasta Poznań projekt będzie realizowany 
przez Zarząd Dróg Miejskich, tj miejską jednostkę 
organizacyjną Miasta pełniąca rolę dysponenta środków. czy w takim 
przypadku informację o tym umieszczamy w tym punkcie czy może 
w punkcie A2. Jeśli w punkcie A.4 czy należy załączać upoważnienia 
(zgodnie ze Statutem ZDM jego zadaniem jest wykonywanie 
obowiązków zarządcy drogi, w tym mi.in zadań z zakresu 
planowania, budowy, remontu, utrzymywania i ochrony dróg ), 
wskazywać strukturę własności majątku, sposób zapewnienia 
trwałości projektu oraz strukturę przepływów finansowych 
pomiędzy Beneficjentem a ZDM. 
- punkt B.2. Kategoryzacja działań związanych z projektem - czy 
całość tej tabeli wypełniana jest na ostatnim etapie oceny we 
współpracy z instytucją oceniającą, jeśli nie proszę o wskazanie jakie 
pola należy wypełnić już na etapie skłaniania WoD. 

Tabelę należy wypełnić na etapie składania WoD uzupełniając wszystkie pola zgodnie z zakładanym 
stanem udziału środków w danych kategoriach. 

 
 

112 czy Gmina Namysłów jako jednostka samorządu terytorialnego może 
starać się o dofinansowanie na wykonanie oświetlenia trzech przejść 
dla pieszych na drodze krajowej/ wojewódzkiej. 

Wydatki kwalifikowalne w ramach konkursu nie obejmują ww. zakresu kosztów.  
 Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu.  

113 1. Zgodnie z paragrafem 2 pkt. 5 Regulaminu w ramach konkursu nie 
jest możliwe składanie projektów zakończonych przed złożeniem 
WOD – czy oznacza to, że Beneficjent może rozpocząć realizację 
inwestycji związanej z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego 
już teraz lub po upływie terminu składania wniosków bez otrzymania 
decyzji o dofinansowaniu? Gmina pokrywa wtedy koszty ze środków 
własnych, a następnie je refunduje w przypadku otrzymania 
dofinansowania? Czy możemy zakończyć realizację zakresu 
rzeczowego projektu przed ewentualnym podpisaniem umowy o 

1.Beneficjent może rozpocząć realizację inwestycji związanej z poprawą bezpieczeństwa ruchu 
drogowego przed złożeniem WoD. Jednak nie można składać WoD na projekty zakończone. Gmina 
pokrywa wtedy koszty ze środków własnych, a następnie przedstawia je do refundacji w WoP 
końcowym.  
Czy możemy zakończyć realizację zakresu rzeczowego projektu przed ewentualnym podpisaniem 
umowy o dofinansowanie, które zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest na listopad 
2022 roku? 
Zgodnie z treścią „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 



dofinansowanie, które zgodnie z przyjętym harmonogramem 
planowane jest na listopad 2022 roku? 
 
2. Przedmiotem dofinansowania mogą być m.in. progi wyspowe, 
płytowe i listwowe ograniczające prędkość na drogach. Czy 
wymienione elementy muszą znajdować się bezpośrednio przy 
przejściach dla pieszych? Jeśli tak, to w jakiej odległości? 
 
3. Kryteria merytoryczne dodatkowe I stopnia: Czy w kryterium 
Liczba zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) z udziałem pieszych 
za trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku (na podstawie 
danych w ujęciu rocznym pozyskanych z Policji lub potwierdzonych 
przez Policję) z terenu gminy objętej projektem i Liczba osób zabitych 
i rannych w wyniku zdarzeń drogowych z udziałem pieszych za trzy 
pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku (na podstawie 
danych w ujęciu rocznym pozyskanych z Policji lub potwierdzonych 
przez Policję) z terenu gminy objętej projektem bierzemy pod uwagę 
dane dotyczące tylko obszaru na którym będzie realizowana 
inwestycja, czy też dane z terenu całej gminy? Jeśli dotyczyć mają 
tylko obszaru, na którym będzie realizowana inwestycja, to czy 
bierzemy pod uwagę konkretne przejście dla pieszych czy całą ulicę, 
na której się ono znajduje?  
 
4. Kryteria merytoryczne dodatkowe I stopnia dotyczą zarówno 
zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych, jak i doposażenia szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu 
ruchu drogowego. Czy wobec powyższego, aby uzyskać największą 
liczbę punktów w tych kryteriach rekomendujecie Państwo ujęcie w 
jednym wniosku zadań zarówno poprawiających bezpieczeństwo na 
przejściach dla pieszych, jak i zadań związanych z doposażeniem 
szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego? 
Diagnoza wykazała potrzeby w obu zakresach wsparcia. 

na lata 2014-2020”: „Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego 
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub 
usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym” 
2. Zgodnie z kryterium „Lokalizacja przejścia względem budynków użyteczności publicznej”  budynki 
użyteczności publicznej w obszarze oddziaływania istniejącego/planowanego przejścia/przejść dla 
pieszych. 
Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia dla 
pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków 
drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m” 
 
3. Kryterium oceniane jest na podstawie danych w ujęciu rocznym pozyskanych z Policji lub 
potwierdzonych przez Policję z terenu gminy objętej projektem 
4. Możliwe jest aplikowanie w jednym WoD w zakresie obu komponentów, jednakże należy mieć na 
uwadze zapisy Regulaminu konkursu zawarte w §1:  

„15. Projekt/WoD może się składać z jednego lub kilku zadań. Zadanie jest to suma działań 
planowanych do realizacji w konkretnym okresie stanowiące całość związaną z konkretnym 
wskaźnikiem wykazanym w WoD.  

16. W przypadku, jeśli potrzeby Wnioskodawcy przekroczą kwotę określoną w § 1 pkt 14, 
Wnioskodawca może złożyć wnioski o dofinasowanie na więcej niż jeden Projekt. Na każdy Projekt 
musi zostać złożony odrębny WOD. Nie ma możliwości dzielenia zadania pomiędzy WoD-y. Zakresy 
rzeczowe projektów nie mogą się pokrywać.”  

 
 



114 Czy w ramach kosztów kwalifikowanych uznaje się koszy poniesione 
na dokumentację techniczną? Np. planujemy budowę miasteczka 
rowerowego, więc jest niezbędne wykonanie dokumentacji 
technicznej i uzyskanie stosownych pozwoleń.  
Czy na etapie składania wniosku niezbędne jest pozwolenie na 
budowę? 

Wydatki kwalifikowalne w ramach konkursu nie obejmują ww. zakresu kosztów. Kwalifikowalny 
zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 Regulaminu 
konkursu. Ponadto, zakres robót  przewidzianych w ramach konkursu nie wymaga pozwolenia na 
budowę. 
 

115 Czy do konkursu może przystąpić powiat? (w regulaminie konkursu 
wskazanie jest wyraźne na gminy) 
 

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) 

116 Chcemy przy gminnej szkole wybudować miasteczko ruchu 
drogowego, czy kryteria określone w 4 załączniku dotyczą także tego 
projektu? 

Czy do kosztów kwalifikowanych zaliczona będzie ścieżka pieszo-
rowerowa, dojazd do miasteczka na terenie szkoły? 

Czy oświetlenie miasteczka to też koszt kwalifikowany? 

Czy projekt miasteczka musi być złożony wraz z wnioskiem, czy 
wystarczy koncepcja? 

W wypadku gdyby wystarczyła koncepcja, czy wystarczy podanie 
kosztu szacunkowego? 

 

Kryteria określone w załączniku 4 do Regulaminu konkursu dotyczą wszystkich projektów w ramach 
niniejszego konkursu, dotyczą całego zakresu kwalifikowanych wydatków.   
 
Nie. kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został wyspecyfikowany 
w § 2 ust 2 Regulaminu konkursu 
Nie określamy szczegółowego zakresu prac niezbędnych do stworzenia miasteczka drogowego, ze 
względu na ryczałtowe rozliczanie projektu. Oznacza to, że miasteczko drogowe zostanie rozliczone 
ustaloną kwotą ryczałtową, dopiero po osiągnięciu określonego wskaźnika, bez wskazywania prac 
niezbędnych do jego stworzenia. Zakres prac może mieć natomiast znaczenie do szacowania kwoty 
ryczałtowej w projekcie budżetu. Takie indywidulane podejście do każdego projektu oznacza, że 
niemożliwe jest ustalenie odgórnie listy prac kwalifikowalnych w zadaniu miasteczko drogowe – z 
punktu widzenia rozliczenia projektu istotne jest wybudowanie miasteczka drogowego, a nie 
weryfikacja jakie prace w tym celu musiały być podjęte. 
-  Projekt miasteczka nie jest wymagany na etapie złożenia WoD.  
- Dokumentacja potwierdzającą przeprowadzone szacowanie wartości powinna być oparta na 
realnych danych tj. rozeznaniu rynku lub ofertach złożonych przez potencjalnych wykonawców, lub 
na podstawie realnych danych historycznych (nie starszych niż 3 lata od dnia składania WOD) 
posiadanych przez wnioskodawcę np. realizowanych w poprzednich latach inwestycjach/ zakupach/ 
remontach).  

117 1. Czy wkład własny musi być finansowy? 
2. Jakie są kryteria dostępu do projektu? Czy są jakieś wykluczenia, 

które uniemożliwią składanie wniosku danemu JST? 

1. Tak 
2. Nie ma 
3. Nie jest wymagana 



3. Czy na etapie wnioskowania niezbędna jest dokumentacja 
techniczna (projekt), zgody budowlane? 

4. Czy wymaganym do wniosku załącznikiem jest studium 
wykonalności, biznesplan? 

4. Nie jest wymagane  

118 załącznik nr 6 - 
- czy załącznikiem może być wykonane przez pracownika jst 
szacowanie wartość na podstawie realizowanych inwestycji? 
- ile ofert należy pozyskać i dodać do wniosku w przypadku 
doposażenia szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu 
drogowego, czy wystarczy 1? 

- Tak, może być. 
- Preferowane są przynajmniej 2 oferty 
 

119 czy katalog wydatków kwalifikowalnych jest katalogiem 
zamkniętym?  

Czy w ramach wniosku kwalifikowany może być zakup i  montaż 
oświetlenia przy przejściu dla pieszych jako elementu podnoszącego 
bezpieczeństwo ruchu. Oświetlenie nie jest wymienione w katalogu 
wydatków kwalifikowanych. 

Tak 
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu, 
Wydatki kwalifikowalne w ramach konkursu nie obejmują ww. zakresu kosztów.  
 

120 kosztem kwalifikowanym może być wykonanie aktywnych przejść 
dla pieszych wyposażonych np. w aktywny znak D-6 z 
podświetleniem przejścia za pomocą pulsatorów? 

Wydatki kwalifikowalne w ramach konkursu nie obejmują ww. zakresu kosztów.  
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu 

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? 

Tak. jest możliwe. 

122 Pytanie dotyczące oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do 
WOD – punkt 12 –  Czy wnioskodawca potwierdza że na dzień 
złożenia wniosku urząd   posiada oraz stosuje  procedury, które 
stosowane są do wszystkich zadań w Gminie czy oświadcza że 
posiada procedury tylko do tego konkretnego  projektu, na który 
składany jest wniosek?  

Oświadczenie dotyczy realizowanego projektu. 



123 Czy w ramach konkursu Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla 
pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej, 
można sfinansować system safe pass?  
Poniżej zamieszczam link do strony jak to wygląda.  
https://safepass.com.pl/ 

Wydatki kwalifikowalne w ramach konkursu nie obejmują ww. zakresu kosztów.  
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu 

124 1. Dotyczy kryterium: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
osoby zabite i ranne w wyniku zdarzeń drogowych.  
Dotyczy kryterium „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
zdarzenia drogowe” 
 
Czy dane uzyskane z Policji mają dotyczyć całego terenu 
gminy/miasta i obejmować ogólną liczbę zdarzeń czy mają dotyczyć 
tylko ulic, na których będzie realizowany projekt?.   
 
2. Dotyczy kryterium: Komplementarność z projektem SKRBRD 
„Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i 
młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego” 
 
Czy kryterium zostanie osiągnięte jeżeli nauczyciel, który 
uczestniczył w szkoleniu jest zatrudniony na terenie gminy/miasta 
czy musi być zatrudniony w placówce oświatowej przy której będzie 
realizowany projekt?  

1. dane uzyskane z Policji mają dotyczyć całego terenu gminy/miasta i obejmować ogólną liczbę 
zdarzeń. 

2. Kryterium zostanie osiągnięte jeżeli nauczyciel, który uczestniczył w szkoleniu jest 
zatrudniony na terenie gminy/miasta. 

125 chodzi jedynie o konieczność zabezpieczenia środków na realizacji 
zadania na etapie aplikowania.  
W załączniku nr 1 do wniosku wnioskodawca oświadcza (pkt 3), że: 
"Zostały zabezpieczone środki finansowe niezbędne do realizacji 
projektu, w tym zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego w 
wysokości ... PLN. stanowiące ... % kosztów kwalifikowalnych 
Projektu oraz całości kosztów niekwalifikowalnych w wysokości ... 
PLN" 
 

Środki powinny być zabezpieczone na etapie aplikowania. 

https://safepass.com.pl/


Dobra praktyką stosowaną w innych konkursach / naborach jest 
konieczność przedłożenia na etapie wnioskowania jedynie 
oświadczenia, że Gmina zabezpieczy środki po uzyskaniu 
pozytywnej decyzji o dofinansowaniu - tj. przed zawarciem umowy 
o dofinansowanie. 
Nie jest mile widziane przez Radnych wprowadzanie zadania do 
WPF (przy inwestycjach wieloletnich), bez gwarancji pozyskania 
środków. 

126 Jeżeli konkurs ogłoszony jest w ramach działania dotyczącego 
rozwoju drogowej sieci TEN-T, czy są jakieś ograniczenia co do 
kwalifikowalności dróg gminnych i innych terenów gminnych, na 
których prowadzone będą działania w ramach projektów 
zgłaszanych w odpowiedzi na powyższy konkurs.  
Czy kwalifikowalne będą działania prowadzone na wszystkich 
drogach gminnych niezależnie od ich położenia? 

To jest jedyne ograniczenie w tym zakresie - W przypadku zakresu od a do g (w § 2 ust 2 Regulaminu 
konkursu) wydatki są kwalifikowane pod warunkiem doposażenia lub wyznaczenia/ wyniesienia 
przejścia dla pieszych na drodze mającej status drogi publicznej (klasy GP, G, Z, L, D). W związku z 
powyższym przy określaniu lokalizacji każdego zadania należy w WoD podać status drogi. 

127 Mamy w zamiarze zrobić przejście dla pieszych przy szkole, z jednej 
strony jest chodnik a z drugiej strony planowanego przejścia jego nie 
ma. W wydatkach kwalifikowalnych, nie ma wyszczególnionego 
chodnika. Dlatego moje pytanie brzmi czy chodnik może być 
kwalifikowalny jeżeli konieczne jest wyznaczenie tego chodnika i 
jest  częścią tego przejścia ?  

Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu. Chodnik nie wchodzi w zakres wydatków kwalifikowalnych. 

128 Jakiego rodzaju narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego 
powinny zostać wyposażone szkoły/szkoła, proszę o 
doprecyzowanie? 

 

Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
pkt h-n Regulaminu konkursu 

129 1. Czy jakiś z elementów wymienionych w §2 pkt 2. jest 
obowiązkowy? Np. czy projekt może dotyczyć jedynie zakupu i 
montażu miasteczka rowerowego i symulatorów? 
2. Jaka jest różnica między miasteczkiem rowerowym, a 
miasteczkiem ruchu drogowego? 

1. Tak, projekt może dotyczyć jedynie zakupu i montażu miasteczka rowerowego i symulatorów 
2. W potocznym znaczeniu używa się poniższych nazw zamiennie.   
Należy wskazać, że w przypadku miasteczek rowerowych stacjonarnych/mobilnych różnica 
występuję  w zakresie ilości instalacji elementów infrastruktury drogowej oraz stopnia złożoności 
zastosowanego układu drogowego.  



3. Czy w ramach projektu można sfinansować remont i/lub 
przebudowę także dojść i dojazdów do przejść w obszarze ich 
oddziaływania? 
4. Czy wniosek wypełnia się na załączonym formularzu czy w 
generatorze wniosku? 

Stacjonarne miasteczka posiadają ze względu na specyfikę obszaru znacznie większe możliwości 
zobrazowania określonych sytuacji drogowych np. zachowanie przed przejazdem kolejowym 
wyposażonym w dedykowaną sygnalizację świetlną lub zapory. 
Obie instalacje mają służyć przede wszystkim by w bezpiecznych warunkach można było zapoznać 
się z sytuacjami (teoretycznie i praktycznie) jakie mogą spotkać pieszych czy rowerzystów, 
podszlifować swoje umiejętności w praktyce,  poćwiczyć przed egzaminem na kartę rowerową albo 
po prostu bezpiecznie pojeździć na rowerze pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów.                                                                             
                         

Należy jednak też zauważyć, że zarówno miasteczka mobilne/stacjonarne mogą posłużyć swoją 
specyfiką techniczną (dla kierujących rowerem)  do szkolenia również z bezpiecznej jazdy na 
urządzeniach typu: hulajnoga elektryczna czy inne urządzenia transportu osobistego (UTO). 
W maju 2020 roku  weszły w życie nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń 
transportu osobistego: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-przepisy-dotyczace-hulajnog-
elektrycznych-i-urzadzen-transportu-osobistego2 

3. Wydatki kwalifikowalne w ramach konkursu nie obejmują ww. zakresu kosztów. Kwalifikowalny 
zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 Regulaminu 
konkursu 
4 Wniosek wypełnia się na załączonym formularzu usuwając instrukcję wypełniania WoD. Nie ma 
generatora wniosku. 

130 1) Przedmiot konkursu dotyczy dofinansowania projektów w 
zakresie wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla 
pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo 
ruchu drogowego oraz doposażenia szkół w narzędzia edukacyjne z 
zakresu ruchu drogowego. Proszę o informację, czy wymagana jest 
realizacja w jednym projekcie obu ww. elementów tj. doposażenia 
przejść dla pieszych i doposażenia szkół, czy zakres projektu może 
dotyczyć tylko jednego z powyższych elementów? 
2) Czy miasteczko rowerowe stacjonarne może zostać utworzone na 
terenie nienależącym do szkoły? 

1. Zakres projektu może dotyczyć tylko jednego z powyższych elementów 
2. 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. Dlatego też miasteczka rowerowe nie mogą być 
zlokalizowane na terenie pozaszkolnym. Należy także wziąć pod uwagę obowiązek zapewnienia 
5 letniego okresu trwałości oraz odpowiedzialności za sprzęt. 

3. Tak. W przypadku braku informacji w WoD w tym zakresie, Wnioskodawca zostanie wezwany 
do uzupełnienia braków. 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-przepisy-dotyczace-hulajnog-elektrycznych-i-urzadzen-transportu-osobistego2
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-przepisy-dotyczace-hulajnog-elektrycznych-i-urzadzen-transportu-osobistego2


  
3) Czy wymagane jest zabezpieczenie środków finansowych w 
budżecie gminy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy 
dopuszczalne będzie zabezpieczenie wymaganych środków w 
późniejszym terminie tj. przy okazji najbliższej po złożeniu WoD sesji 
budżetowej rady miejskiej? Sesje budżetowe, w których wprowadza 
się zmiany w budżecie, odbywają się np. raz na kwartał, więc często 
nie ma możliwości wprowadzenia zadania do budżetu i wydzielenia 
środków finansowych na to zadanie w trakcie trwania konkursu 
wniosków. 

131 1. Czy wnioskodawca musi być właścicielem nieruchomości 
(drogi), na której planowana jest inwestycja? 
2. Czy realizacja tzw. „aktywnych przejść” jest dopuszczalna? 
3. Jaki jest maksymalny okres realizacji inwestycji? 

1. Nie, nie musi. 
2. Niestety wydatki kwalifikowalne w ramach konkursu nie obejmują ww. zakresu kosztów. 
Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 2 
Regulaminu konkursu. 
3. Okres kwalifikowania wydatków kończy się w dniu 31.12.2023 r. 

132 2. W związku aktualną sytuacją rynkową i wzrostem cen oraz 
planowaną realizacją projektu na rok 2023, czy w celu urealnienia 
budżetu można otrzymane kwoty wynikające aktualnych ofert 
przemnożyć przez współczynnik wzrostu ceny np. cena z analizy 
rynku: 2000 zł * 1,2 =  2400,00 zł 

3. Czy przeprowadzona analiza rynku w ramach Załącznika nr 6 - 
dokumentacja potwierdzająca przeprowadzone szacowanie 
wartości kwot wykazanych w tabeli C WoD może opierać się o 
średnią z 2 ofert uzyskanych od potencjalnych wykonawców? 

4. Czy realizacji działań informacyjno-promocyjnych jest 
obowiązkowa w projekcie? Jeśli tak, które z działań promocyjnych są 
obowiązkowe? 

5. Czy obowiązkowy jest montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej 
przy przejściach dla pieszych? 

2. Dokumentacja potwierdzającą przeprowadzone szacowanie wartości powinna być oparta na 
realnych danych tj. rozeznaniu rynku lub ofertach złożonych przez potencjalnych wykonawców, 
lub na podstawie realnych danych historycznych (nie starszych niż 3 lata od dnia składania 
WOD) posiadanych przez wnioskodawcę np. realizowanych w poprzednich latach inwestycjach/ 
zakupach/ remontach). Oferta powinna zostać uzyskana od co najmniej dwóch firm, może być to 
wydruk e-mail.  
3. Tak 
4. Tak.  Zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które należy zrealizować powinien zgodne z 
celem projektu oraz jego charakterem i skalą. Proponujemy zapoznać się z ogólnym zasadami 
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-
w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-
1-stycznia-2018-roku/ 
5. Nie ma takiego obowiązku.  
Zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które należy zrealizować powinien zgodne z celem 
projektu oraz jego charakterem i skalą. Proponujemy zapoznać się z ogólnym zasadami 
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/


6. Uprzejmie proszę o informację jak należy interpretować zapis w 
zakresie kosztów info-promo: „Kwalifikowalne będą działania info-
promo samodzielnie wykonywane przez wnioskodawcę (tzw. siłami 
własnymi) lub zlecane poza reżimem ustawy Pzp”. 

Czy w naborze jest możliwa realizacja promocji za pomocą usług firm 
zewnętrznych np. w zakresie tablicy informacyjno-pamiątkowej, 
przygotowanie wzoru i wydruku plakatu. 

7. W przypadku Wnioskodawcy JST, czy na etapie składania 
wniosku konieczne jest posiadanie zabezpieczonych środków na 
wkład własny w Wieloletniej Prognozie Finansowej? Czy można 
tego dokonać w późniejszym terminie np. przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie. 

8. Czy zabezpieczenie środków w WPF jest niezbędne do 
udokumentowania już na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie? 

9. Czy minimalna wartość zabezpieczenia środków WPF to kwota 
wkładu własnego tj. różnica między kwotą wydatków 
kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania planowaną do 
przekazania Beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla 
Projektu + 100% kosztów niekwalifikowalnych? 

10. Czy koszty zarządzania projektem są obligatoryjne do realizacji 
w projekcie? 

11. Uprzejmie proszę o informację jak szczegółowe informacje 
powinny zostać wskazane w ramach metodologii kalkulacji kosztów 
zarządzania? W związku z tym, że rozliczenie kosztów zarządzania 
warunkowane jest stawką ryczałtową, czy konieczne jest wskazanie 

w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-
1-stycznia-2018-roku/ 
6. Tak, jest możliwość zlecenia działania są możliwe do realizacji są poza reżimem ustawy Pzp 

7. Na etapie składania wniosku konieczne jest posiadanie zabezpieczonych środków. 
8. Tak. 
9. Proszę o zwrócenie uwagi na treść Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do WoD 
W tym: „Zostały zabezpieczone środki finansowe niezbędne do realizacji projektu, w tym 
zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości [..…….] PLN, stanowiące [……] % 
kosztów kwalifikowalnych Projektu, oraz całości kosztów niekwalifikowalnych w wysokości [….….] 
PLN” 
10. Tak.   
11. Sposób wyliczenia został wskazany. Został określony na 1% kosztów bezpośrednich (WOD, 
Instrukcja pkt C.1:„Stawkę ryczałtową na zarządzanie projektem – koszty osobowe ustala i uzasadnia 
wnioskodawca, z tym, że nie może ona przekroczyć 1% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych 
projektu”) 
12. tak. 
13. tak. 

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/


formy rozliczenia kosztów zarządzania np. dodatek do 
wynagrodzenia? 

12. Czy limit kosztów dot. zarzadzania stanowi 1% kosztów 
bezpośrednich bez uwzględniania w limit kosztów działań 
informacyjno-promocyjnych? 

13. Czy koszty kwalifikowalne działań info-promo mogą stanowić 
kwotę maksymalnie 2 000 zł? 

133 Czy w ramach ogłoszonego naboru – Oś Priorytetowa III, Działanie 
3.1 -Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T - gminy mogą 
wnioskować o dofinansowanie projektów zlokalizowanych na 
drogach powiatowych 

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). 

134 1. Czy modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
stanowi wydatek kwalifikowany w ramach konkursu? 

2. Czy w ramach wyposażenia miasteczka ruchu drogowego takie 
wydatki jak: zakup rowerów, kasków, znaków odblaskowych, szelek 
odblaskowych na odzież dla dzieci w wieku 3-7 lat służących do 
działań edukacyjnych będzie stanowił wydatek kwalifikowany w 
ramach projektu? 

1. Przedmiotowy zakres prac nie jest kwalifikowalny w ramach konkursu. 
5. 2. Nie określamy szczegółowego zakresu prac niezbędnych do stworzenia miasteczka 

drogowego, ze względu na ryczałtowe rozliczanie projektu. Oznacza to, że miasteczko drogowe 
zostanie rozliczone ustaloną kwotą ryczałtową, dopiero po osiągnięciu określonego wskaźnika, 
bez wskazywania prac niezbędnych do jego stworzenia. Zakres prac może mieć natomiast 
znaczenie do szacowania kwoty ryczałtowej w projekcie budżetu. Takie indywidulane podejście 
do każdego projektu oznacza, że niemożliwe jest ustalenie odgórnie listy prac kwalifikowalnych 
w zadaniu miasteczko drogowe – z punktu widzenia rozliczenia projektu istotne jest 
wybudowanie miasteczka drogowego, a nie weryfikacja jakie prace w tym celu musiały być 
podjęte. 
 
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. Z zapytania nie wynika jasno, jaką 
jednostkę planujecie Państwo doposażyć. 

 



135 Czy w ramach projektu możliwe jest wykonanie aktywnego 
oświetlenia przejść dla pieszych z zasilaniem autonomicznym 
(panele fotowoltaiczne z turbiną wiatrową) oraz przebudowa 
(obniżenie) chodnika w obrębię przejścia dla pieszych?. Jeśli tak, czy 
będą to koszty kwalifikowane?   

Przedmiotowy zakres prac nie jest kwalifikowalny w ramach konkursu. 

136 Czy drogi powiatowe Powiatu Gryfickiego (zachodniopomorskie) 
które stanowią dojazd do drogi ekspresowej S-6 (która znajduje się 
w sieci kompleksowej TENT-T) mogą się o dofinansowanie 
wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych w 
urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu 
drogowego? 

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). 

137 1. Czy w ramach planowanego projektu Gmina może złożyć 
wniosek obejmujący swym zakresem jedynie: 
 
h) Miasteczko rowerowe stacjonarne – czyli kompleks obiektów 
przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego 
i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede 
wszystkim do nauki jazdy na rowerze;  
i/lub 
j) Miasteczko ruchu drogowego; 
 
i/oraz pozostałe elementy od pkt. k) do q)? 
 
Innymi słowy czy możliwa jest realizacja projektu, w którym nie 
uwzględniono prac  z zakresu pkt. a) Wyznaczanie przejść dla 
pieszych, oznakowanie (bezinwestycyjne) lub 
 
b) Wyniesienie przejścia dla pieszych lub/i przejazdu dla 
rowerzystów – celem poprawy widoczności pieszych lub 
rowerzystów i wymuszenia zmniejszenia prędkości pojazdów 
zbliżających się do przejścia lub przejazdu? 

Tak, jest możliwa realizacja projektu tylko w jednym z zakresów tematycznych 
 
 

138 Jaki jest okres  kwalifikowania wydatków? Dla projektu przyjmujemy okres kwalifikowana wydatków zgodny z jego ponoszeniem: od daty 
poniesienia pierwszego wydatku, do daty poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu. Należy 
pamiętać, że okres kwalifikowania wydatków dla obecnej perspektywy finansowej kończy się 
31.12.2023 r. 



139 proszę o wyjaśnienie, czy jeżeli Gmina będzie realizowała zadanie na 
drodze powiatowej to wystarczające będzie oświadczenie wydane 
przez powiat, że wyraża zgodę na realizację prac, czy konieczne jest 
zawarcie umowy użyczenia? Czy umowa ta musi obejmować co 
najmniej cały okres trwałości przedsięwzięcia? 
 
Dodatkowo - na jakim najpóźniej etapie Gmina musi posiadać 
pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych? 

 

1.Dokumentacja niezbędna do realizacji prac na drodze nie będącej w zarządzie Gminy powinna 
odpowiadać przyjętym w takich sytuacjach i inwestycjach zasadom. Informacje powinny zostać 
zamieszczone w WoD w pkt A.4 Informacje na temat wszelkich planowanych i ewentualnie 
przyjętych istotnych ustaleń instytucjonalnych ze stronami trzecimi dotyczących realizacji projektu. 
2. Proszę o przeanalizowanie zakresu rzeczowego planowanego projektu. Zakres robót budowalnych 
przewidzianych w ramach konkursu nie wymaga pozwolenia na budowę. 

140 Gmina w ramach planowanego projektu zamierza wybudować 
"miasteczko ruchu drogowego". W tym celu będą przeprowadzone 
następujące prace: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze terenu 
przeznaczonego pod miasteczko, roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie 
ścieżek rowerowych, roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 
elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na 
śmieci), oznakowanie drogowe (pionowe i poziome, wyposażenie 
miasteczka rowerowego). 
Czy wyżej wymienione koszty w ramach opracowanej dokumentacji 
projektowej na budowę miasteczka ruchu drogowego są 
kwalifikowalne? Wszystkie wyżej wymienione elementy prac są 
niezbędne do powstania miasteczka ruchu drogowego i wskazane 
są w jednej dokumentacji projektowej i kosztorysie prac 

Wydatki niezbędne do realizacji zadania są kwalifikowalne. Miasteczko drogowe zostanie rozliczone 
ustaloną kwotą ryczałtową, dopiero po osiągnięciu określonego wskaźnika, bez wskazywania prac 
niezbędnych do jego stworzenia. Zakres prac może mieć natomiast znaczenie do szacowania kwoty 
ryczałtowej w projekcie budżetu. Takie indywidulane podejście do każdego projektu oznacza, że 
niemożliwe jest ustalenie odgórnie listy prac kwalifikowalnych w zadaniu miasteczko drogowe – z 
punktu widzenia rozliczenia projektu istotne jest wybudowanie miasteczka drogowego, a nie 
weryfikacja jakie prace w tym celu musiały być podjęte 

141 1. Dotyczy pkt A.3 WoD 
Czy JST składając WoD musi mieć zabezpieczone w budżecie 
środki na realizację projektu w 2022 r. i 2023 r.   
 
2. Dotyczy części H WoD 
Czy WoD i załączniki musi również podpisać Skarbnik Miasta? 
 
3. Dotyczy pkt C.1 WoD 
Czy przy szacowaniu można się posłużyć kosztorysem? 
 
4. Dotyczy pkt C.1 WoD 

1. Na etapie aplikacji wystarczające jest oświadczenie o posiadaniu/zabezpieczeniu środków na 
realizację projektu. Zapis odpowiedni znajduje się w załączniku nr 1 do WoD  
 
2. nie ma takiego wymogu ze strony IOK, ale jeżeli Państwa wewnętrzne procedury wymagają takiej 
kontrasygnaty, nie będzie to błędem. 
3. tak. 
4. nie. 
5. miasteczko rowerowe, trenażer czasu reakcji i symulator zderzenia czołowego również jest objęty 
tymi urządzeniami,  
6. W kontekście zaprezentowanych reguł objęcia dofinansowaniem nie jest możliwe finansowanie 
wyniesienia tarczy skrzyżowania służącej do ruchu pojazdów samochodowych. W ramach konkursu 
objęte dofinansowaniem mogą być wyłącznie działania inwestycyjne polegające na wyniesieniu 



Czy na działania info-promo i  zarządzanie projektem musi byś 
również przygotowany szacunek? 
 
5. Dotyczy dodatkowych kryteriów merytorycznych I 
stopnia pkt 6 Liczba planowanych stacjonarnych/mobilnych 
miasteczek rowerowych lub urządzeń edukacji komunikacyjnej 
Co można zliczyć do urządzeń edukacji komunikacyjnej? Prosimy 
podać przykłady. 
Czy trenażer czasu reakcji i symulator zderzenia czołowego 
również jest objęty tymi urządzeniami, ewentualnie jakie inne 
urządzenia. 
 
6. Dotyczy dodatkowych kryteriów merytorycznych I 
stopnia pkt 4 Kompleksowość projektu 
Czy w ramach wprowadzonych dwóch wyniesionych skrzyżowań 
przy szkole dofinansowane będzie również: 
-  wprowadzenie oznakowania strefy ograniczonej prędkości 30 
km/h  
- wprowadzenie i oznakowanie skrzyżowań równorzędnych na 
osiedlu – jako projekt kompleksowy (około 8 skrzyżowań) 
- usunięcie istniejących dwóch progów zwalniających (zbyt blisko 
wyniesionych projektowanych skrzyżowań) 
 
7. Czy wykonanie zawężenia jezdni (azylu zewnętrznego 
nazywanego „uszami Myszki Miki) przy przejściu dla pieszych 
będzie kosztem kwalifikowalnym do projektu. Celem jest poprawa 
widoczności pieszego na przejściu dla pieszych, które 
zlokalizowane jest na  Łuku. 
8. Czy refundowany będzie również zakup i montaż płytek 
informacyjnych dla osób z dysfunkcja wzroku. Na wysokości 
przejść dla pieszych lokalizuje się płytki informacyjne 
ostrzegawcze i kierunkowe naprowadzające. 

przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów oraz umieszczanie progów wyspowych, 
płytowych lub listwowych. 
 Zakres rzeczowy realizowanie na drogach osiedlowych nie wchodzi w zakres kwalifikowalny. 
7. Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 
2 Regulaminu konkursu. 
8. Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 ust 
2 Regulaminu konkursu. W ramach kwalifikowanego zakresu działań należy wziąć pod uwagę, że to 
co będzie realizowane musi być dostosowane zgodnie ze standardem transportowym. Standard 
transportowy jest jednym ze standardów obowiązkowych dla funduszy UE. Stanowi załącznik do 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. Wytyczne to dokument, który ma zapewnić koordynację i jednolity 
sposób realizacji zasad horyzontalnych w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje systemu wdrażania na wszystkich etapach 
realizacji m.in. wdrażania i monitorowania.  
Jeśli wnioskodawca zdecyduje się np. na : 
• Ogrodzenie/balustrada – jako zabezpieczania powierzchni przeznaczonych dla pieszych i 
rowerzystów; - prawidłowa konstrukcja i kolorystyka balustrad; 
• sygnalizatory akustyczne i wibracyjne na przejściach dla pieszych - zwiększające 
bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu. - informacje dźwiękowe i 
wibracyjne, prawidłowe sygnały akustyczne na przejściach 
 
 
 

142 Chciałam zapytać, czy o dofinansowanie w ramach konkursu może 
ubiegać się powiat, czy jest on skierowany tylko do gmin? 

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 

  . 



144 1) We wniosku o dofinansowanie – obszar A - A1 (A1.1-A1.6) – 
gdzie znajdę dane do wprowadzenia informacji na temat 
Podmiotu odpowiedzialnego za realizacje projektu? 

2) Czy wnioskując o utworzenie miasteczka rowerowego 
stacjonarnego – miasteczko musi być zlokalizowane na terenie 
danej placówki oświatowej, którą planuje się doposażyć w to 
urządzenie? 

3) Czy wnioskując o utworzenie miasteczka rowerowego 
stacjonarnego – załącznikiem do wniosku pozostaje również 
załącznik nr 4 – dane w ujęciu rocznym pozyskane z Policji lub 
potwierdzone przez Policję? 

1. Dane te wpisuje się w pkt A.2 
2. Tak. 
3. Tak. Dane te są niezbędne do określenia punktacji w kryterium merytorycznym I stopnia, 
zaprezentowanym w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu. 

145 Proszę o przykłady lub inną formę wskazania kosztów 
kwalifikowalnych w przypadku realizacji „działań informacyjno-
promocyjnych realizowanych środkami własnymi”. 

Pozostawiamy wybór Państwu – ważne jest aby było to zgodne z wytycznymi dot. promocji i 
wykonane przez pracowników Wnioskodawcy 

146 1. Czy do pkt. zalicza się szkolenie WORDU 
Uczestnictwo nauczyciela ze szkoły znajdującej się na terenie gminy 
objętej projektem w szkoleniu realizowanym przez SKRBRD w 
ramach projektu „Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie 
edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego” 
2. Czy do poniższego pkt można starać się o stacjonarne lub mobilne 
miasteczko ruchu drogowego oraz symulator przejścia dla pieszych 
jednocześnie? 
Liczba planowanych do doposażenia szkół w urządzenia/obiekty z 
zakresu edukacji komunikacyjnej 

1. Nie. Zgodnie z opisem kryterium punktowane jest: 
„Uczestnictwo nauczyciela ze szkoły znajdującej się na terenie gminy objętej projektem w szkoleniu 
realizowanym przez SKRBRD w ramach projektu „Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w 
zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego” 

2. Tak, to kryterium odnosi się do wymienionych przez Państwa urządzeń. 

147 Pytania do punktu D.1 WoD  
 

W instrukcji napisano:  
„W punkcie tym należy również potwierdzić zgodność projektu z 
warunkami Konkursu tj. że projekt realizowany w ramach konkursu 
BRD  nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać 
na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu RM z dnia 10 
września 2019 (Dz. U. 2019, poz. 1839) a w związku z tym ich 
realizacja nie wiąże się z  uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Konieczne jest również stwierdzenie, że 
realizacja projektu nie wymaga uzyskania żadnej decyzji 

Pytania do punktu D.1 WoD  
 
W instrukcji napisano:  
„W punkcie tym należy również potwierdzić zgodność projektu z warunkami Konkursu tj. że projekt 
realizowany w ramach konkursu BRD  nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać 
na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu RM z dnia 10 września 2019 (Dz. U. 2019, poz. 
1839) a w związku z tym ich realizacja nie wiąże się z  uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Konieczne jest również stwierdzenie, że realizacja projektu nie wymaga 
uzyskania żadnej decyzji administracyjnej, w ramach której możliwe byłoby przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na obszar Natura 2000, a co za tym idzie że projekt nie może potencjalnie znacząco 



administracyjnej, w ramach której możliwe byłoby przeprowadzenie 
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, a co za tym idzie że 
projekt nie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar 
Natura 2000. W tym potwierdzenie, że wykonywane w związku z 
realizacją projektów prace nie będą oddziaływać na środowisko w 
zakresie uzasadniającym ich ocenę pod kątem zgodności z 
pozostałymi przepisami wskazanymi w treści kryterium nr 8.” 

1. Kto ma potwierdzić zgodność projektu z konkursem? Czy 
organ wydający decyzje środowiskowe czy Beneficjent. 

2. Jeżeli potwierdzić ma organ wydający decyzje o 
środowiskowych uwarunkowaniach,  czy jest udostępniony 
formularz/oświadczenie jaki ma wypełnić organ 
administracyjnych w tej sprawie.    

3. Kto ma potwierdzić/ stwierdzić, że realizacja projektu nie 
wymaga uzyskania żadnej decyzji administracyjnej, w 
ramach której możliwe byłoby przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na obszar Natura 2000. Czy organ wydający 
decyzje środowiskowe czy Beneficjent. 

4. Jeżeli potwierdzić ma organ oceniający oddziaływania na 
obszar Natura,  czy jest udostępniony 
formularz/oświadczenie jaki ma wypełnić organ 
administracyjnych w tej sprawie.   

5. Proszę o doprecyzowanie i wskazanie konkretnie o jakie 
zapisy w kryterium nr 8 chodzi.  

oddziaływać na obszar Natura 2000. W tym potwierdzenie, że wykonywane w związku z realizacją 
projektów prace nie będą oddziaływać na środowisko w zakresie uzasadniającym ich ocenę pod 
kątem zgodności z pozostałymi przepisami wskazanymi w treści kryterium nr 8.” 
 
Wyjaśnienie: Przez pojęcie „projekt” – należy tu rozumieć zakres wskazany w WoD, natomiast jeśli 
dany zakres WoD jest częścią większego zamierzenia budowlanego, dla którego uzyskano decyzję 
budowlaną (lub planuje się uzyskać decyzję budowlaną )– nie jest to czynnik wykluczający projekt z 
możliwości uzyskania dofinansowania 
 
1. Kto ma potwierdzić zgodność projektu z konkursem? Czy organ wydający decyzje środowiskowe 
czy Beneficjent. 
Wnioskodawca powinien zamieścić szczegółowe informacje uzasadniające fakt, że projekt nie 
stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w 
rozporządzeniu RM z dnia 10 września 2019 (Dz. U. 2019, poz. 1839) i w związku z tym ich realizacja 
nie wiąże się z  uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przypominamy, ze zgodnie 
z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (ustawy ooś) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają typy 
przedsięwzięć określone w przedmiotowym rozporządzeniu. 
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z w/w rozporządzeniem i podanymi typami przedsięwzięć i 
analizę czy dany projekt nie stanowi przedsięwzięcia wymagającego uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.  
Szczegółowe uzasadnienie przeprowadzonej analizy powinno być zawarte w pkt. D.1 wniosku. 
 
2. Jeżeli potwierdzić ma organ wydający decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,  czy jest 
udostępniony formularz/oświadczenie jaki ma wypełnić organ administracyjnych w tej sprawie.    
Nie ma potrzeby potwierdzenia powyższego przez organ wł. do wydania decyzji do środowiskowych 
uwarunkowaniach. Zgodnie  z obowiązującymi przepisami kwalifikacji przedsięwzięcia w zakresie 
konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych dokonuje Wnioskodawca (Inwestor) biorąc pod 
uwagę zapisy Rozporządzenia RM z dnia 10 września 2019. Jeśli Wnioskodawca jest w posiadaniu 
potwierdzenia organu o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 



może załączyć ten dokument do WoD, nie wpłynie to jednak na ocenę WoD. Nie ma przygotowanego 
wzoru/oświadczenia jaki ma wypełnić organ administracyjny w tej sprawie. 
 
3. Kto ma potwierdzić/ stwierdzić, że realizacja projektu nie wymaga uzyskania żadnej decyzji 
administracyjnej, w ramach której możliwe byłoby przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar 
Natura 2000. Czy organ wydający decyzje środowiskowe czy Beneficjent. 
Istotny jest zakres projektu jaki jest określony w WoD. Przez pojęcie „projekt” – należy tu rozumieć 
zakres wskazany w WoD, natomiast jeśli dany zakres WoD jest częścią większego przedsięwzięcia, 
dla którego uzyskano decyzję budowlaną – nie jest to czynnik wykluczający projekt z możliwości 
uzyskania dofinansowania  
Zgodnie z instrukcją do WoD, nie są dopuszczone projekty które wymagają uzyskania decyzji 
określonych w art. 96 ust. 2 ustawy ooś, a zatem min. Decyzji o Pozwoleniu na budowę. W sytuacji, 
gdy w ramach projektu nie planowane są działania o charakterze infrastrukturalnym, które wymagają 
pozyskają decyzji inwestycyjnych – decyzji o których mowa w art. 96.2 ustawy ooś, wystarczająca 
będzie informacja przygotowana przez Wnioskodawcę.  
W zamieszczonym w pkt. D.1. uzasadnieniu należy odnieść się do podanego w instrukcji wymogu, a 
mianowicie: 
• potwierdzenia że realizacja projektu nie wymaga uzyskania żadnej decyzji administracyjnej, 
w ramach której możliwe byłoby przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. 
Przypominamy, że decyzje, na etapie której możliwe jest przeprowadzenie takiej oceny są określone 
w art. 96 ustawy ooś. W tym przypadku istotne jest zatem zawarcie w pkt D.1. potwierdzenia, ze 
realizacja projektu nie będzie wymagała pozyskania decyzji m.in. budowlanych wymienionych w art. 
96 ust 2 ustawy ooś (a zatem m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę).  
• W przypadku projektów, które są częścią większego zamierzenia inwestycyjnego dla 
którego uzyskano decyzję budowlaną (przykładowo decyzję o pozwoleniu na budowę lub o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), należy zawrzeć informacje uzasadniające brak 
możliwości oddziaływania na obszary Natura 2000 i ustanowione dla nich cele ochrony.  W 
uzasadnieniu można się powołać na odległość do obszarów Natura 2000 i charakterystykę 
oddziaływań planowanej inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie. 
CUPT w przypadku wątpliwości co do braku możliwości oddziaływania projektu na obszar Natura 
2000 zastrzega możliwość podania wymogu przedstawienia przez Wnioskodawcę stanowiska 
organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wykluczające taką możliwość.  



 
Poniżej informacyjnie przedstawiamy treść art. 96 ust 1 i 2 ustawy ooś: 
Art. 96. 1. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a, oraz do wydania 
decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji 
przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie 
jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest 
obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjęciem tego zgłoszenia, czy 
przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 
2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności: 
1) decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1; (m.in. decyzja o pozwoleniu na budowę i decyzja o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) 
2) koncesja, inna niż wymieniona w art. 72 ust. 1 pkt 4 – wydawana na podstawie ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 
3) zgoda wodnoprawna inna niż pozwolenie wodnoprawne wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 6 – 
wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; 
4) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów – wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody; 
5) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich 
obszarach morskich – wydawane na podstawie ustawy 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 
 
4. Jeżeli potwierdzić ma organ oceniający oddziaływania na obszar Natura,  czy jest udostępniony 
formularz/oświadczenie jaki ma wypełnić organ administracyjnych w tej sprawie.   
Odpowiedź j.w. Nie ma określonego wzoru/formularza. 
5. Proszę o doprecyzowanie i wskazanie konkretnie o jakie zapisy w kryterium nr 8 chodzi.  
Zgodnie z informacją w kryteriach oceny merytorycznej aby te kryterium było spełnione 
wnioskodawca musi wykazać, że projekt nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco 
oddziaływać na środowisko, o którym mowa w rozporządzeniu RM z dnia 10 września 2019 (Dz. U. 
2019, poz. 1839) i w związku z tym jego realizacja nie wiąże się z  uzyskaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
Przypominamy, ze zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wymagają typy przedsięwzięć określone w przedmiotowym rozporządzeniu. Prosimy o szczegółowe 



zapoznanie się z w/w rozporządzenia i podanymi typami przedsięwzięć i analizę czy dany projekt nie 
stanowi przedsięwzięcia wymagającego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Ponadto, zgodnie z wymogiem podanym w instrukcji do WoD - w zamieszczonym w pkt. D.1. 
uzasadnieniu należy odnieść się do podanego w instrukcji wymogu, a mianowicie: że realizacja 
projektu (zakresu wskazanego w WoD) nie wymaga uzyskania żadnej decyzji administracyjnej, w 
ramach której możliwe byłoby przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. 
Przypominamy, że decyzje, na etapie której możliwe jest przeprowadzenie takiej oceny są określone 
w art. 96 ustawy ooś. Istotne jest zatem zawarcie w pkt D.1. potwierdzenia, ze realizacja projektu nie 
będzie wymagała pozyskania decyzji wymienionych w art. 96 ust 2 ustawy ooś. 
Przez pojęcie „projekt” – należy tu rozumieć zakres wskazany w WoD, natomiast jeśli dany zakres 
WoD jest częścią większego zamierzenia budowlanego, dla którego uzyskano decyzję budowlaną 
(lub planuje się uzyskać decyzję budowlaną ) – nie jest to czynnik wykluczający projekt z możliwości 
uzyskania dofinansowania 
 
Szczegółowe uzasadnienie przeprowadzonej analizy powinno być zawarte w pkt. D.1 wniosku. 

148 Czy wkład własny może pochodzić z innych źródeł publicznych tj. z 
takich programów jak Fundusz Dróg Samorządowych czy Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych? 
 
Czy środki z dofinansowania odwrotnie mogą stanowić wkład 
własny do powyższych inwestycji? Oczywiście z zapewnieniem 
braku podwójnego finansowania. 

Tak, może. Należy mieć na uwadze zapisy UoD: § 6. Wysokość dofinansowania 
„5. Beneficjent może otrzymać bezzwrotne środki publiczne na podstawie innej umowy lub 
umów na finansowanie wkładu własnego Beneficjenta w Projekt do wysokości.............................. PLN 
(słownie …….. PLN) . Środki te nie będą traktowane jako dofinansowanie, jeśli w umowie, na 
podstawie której zostały przekazane, jest wskazane, że dotyczą finansowania wkładu własnego 
Beneficjenta w Projekt.” 

149 1. Czy ustalano wartość minimalna projektu? Jeśli tak w jakiej 
kwocie? 
2. Czy wszystkie gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie, czy 
jedynie te będące w granicy korytarzy sieci bazowej TEN-T ? 
3. Czy w ramach przedmiotu dofinansowania można uwzględnić w 
jednym wniosku kilka dopuszczalnych elementów? np. azyle dla 
pieszych w jednej części gminy w drugiej części miasteczko 
rowerowe i dodatkowo miejscowo wyświetlacze czasu na już 
istniejących przejściach? 
4. Czy trzeba tworzyć nowe przejścia czy można doposażać 
istniejące? 

1. Nie ma ustalonej wartości minimalnej dla konkursu. 
2. Przebieg przez gminę sieci drogowej TEN-T nie ma znaczenia 
3. Tak, można. Zalecamy taki sposób prezentacji projektu. 
4. Można doposażać istniejące. 



150 JST planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego 
m.in. wyznaczenie przejścia dla pieszych na terenie gminy i 
miasteczka ruchu drogowego w kilku szkołach. 
1) Czy w punkcie A.1 wniosku należy wpisać "Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych" ? 
2) Czy w punkcie  A.2 wniosku podmiotem odpowiedzialnym za 
realizację projektu będzie tylko JST czy realizatorem projektu mogą 
być szkoły?    
3) Czy  program dopuszcza możliwość przekazania przez JST 
bezpośrednio po zakończeniu projektu,  powstałej /zakupionej 
infrastruktury  w zarządzanie poszczególnym jednostkom 
organizacyjnym - szkołom czy dopiero po okresie trwałości projektu?   

1. Tak. 
2. Beneficjentem jest JST. 
3. Przekazanie możliwe jest po okresie trwałości projektu 

151 Rozumiem zatem, iż: 
Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej, 
początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 
r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 
r. okresu realizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 
r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. 
 
Tym samym wydatki mogą być kwalifikowalne od 1 stycznia 2014 r., 
z zachowaniem zasady, iż projekt nie może być zakończony przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie? 

Tak.  

152 Z uwagi na fakt, iż wykonanie każdego nowego przejścia dla 
pieszych wiąże się z obniżeniem krawężników oraz z oświetleniem 
przejścia a wykonanie azyli na przejściach dla pieszych w większości 
przypadków wiąże się z koniecznością poszerzenia jezdni, prosimy o 
potwierdzenie,  
że dofinansowane będą wyłącznie koszty niezwiązane z robotami 
budowalnymi. 

Tak. Potwierdzamy 

153 1. Gmina planuje wybudować miasteczko ruchu drogowego w 
ramach składanego wniosku o dofinansowanie. Jako wnioskodawca 
mamy prawo dysponowania nieruchomością przeznaczoną pod 
budowę miasteczka ruchu drogowego - teren gminny. Planowane 
miasteczko nie będzie bezpośrednio zlokalizowane przy szkole 
podstawowej, ale uczniowie szkoły będą z niego korzystali 
(odległość od szkoły ok. 300 m). Czy warunkiem kwalifikowania 

Tak.  



budowy miasteczka ruchu drogowego jest jego lokalizacja 
bezpośrednio na terenie szkoły? 

154 - czy zlecenie na miasteczko ruchu drogowego na zasadzie 
projektuj-wybuduj będzie kosztem kwalifikowanym? 
 
- czy zakup rowerów lub innego sprzętu do nauki jazdy np 
samochodzików akumulatorowych będzie kosztem 
kwalifikowanym? 

1. Tak 
2. Przedstawiony zakres nie wchodzi w zakres wydatków kwalifikowalnych wyszczególnionych §2 
ust. 2 Regulaminu konkursu 

155 w ramach oceny projektu, pod uwagę będą brane kryteria wg których 
przydzielane będą punkty. Zał. nr 4 do Regulaminu konkursu 
wyszczególnia 4 grupy: 
1. Horyzontalne kryteria formalne 
2. Dodatkowe kryteria formalne 
3. Dodatkowe kryteria merytoryczne I stopnia 
4. Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia 
 
W załączniku nr 4 opisano „Dodatkowe kryteria merytoryczne I 
stopnia”, gdzie można znaleźć informację o pozostałych kryteriach 
oceny projektu? 

Kryteria znajdują się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/o-
programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-
infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/ 
 
Załącznik nr 3, Kryteria wyboru projektów,  
OŚ PRIORYTETOWA III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU  
Projekty oceniane są kryteriami:  
Horyzontalne kryteria formalne  
Dodatkowe kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria merytoryczne I stopnia 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia 

156 Jakie są wymagania techniczne w konkursie POŚ.3.1/1/22 dotyczące 
mobilnego miasteczka rowerowego? 

Wyroby powinny spełniać wszystkie wymagania jakie wdrażane są postanowieniami dyrektywy o 
ogólnym bezpieczeństwie produktu 

157 wniosek może złożyć powiat? Lub ewentualnie czy powiat może być 
parterem gminy składającej wniosek? 

1.Niestety nie ma takiej możliwości. 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). 
2. W przypadku partnerstw przy realizacji projektu należy zawrzeć stosowne porozumienia, które 
będą stanowiły załącznik do umowy o dofinasowanie i będą określały m.in. kwestie trwałości 
projektu, rozliczeń finansowych, odpowiedzialności w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. 

158 1.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? 
2.Zarządca drogi może realizować inwestycje w pasie drogowym na 
podstawie projektu organizacji ruchu. Czy inwestycja planowana do 
realizacji wyłącznie na podstawie projektu organizacji ruchu bez 
projektu budowlanego będzie mogła być kwalifikowalna? 

1. Tak. Proszę patrzeć na projekt jako całość. 
2. Tak.  

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/


159 2. Czy w ramach inwestycji kwalifikowane będą koszty związane z 
przebudową oświetlenia na przejściu dla pieszych?  
 
3. Czy dopuszcza się realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i 
wybuduj"?  
 
4. Czy w ramach Załącznika nr 6 do WoD wystarczające jest 
przedstawienie kosztorysu inwestorskiego, czy też należy 
przedstawić rozeznanie rynku bądź oferty złożone przez 
potencjalnych wykonawców?  
 
5. Czy w przypadku JST konieczne jest posiadanie zabezpieczenia 
środków w budżecie jednostki? 

2. Przebudowa oświetlenia nie jest kosztem kwalifikowanym 
3. Żadna forma nie została wykluczona. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że projekt musi zostać 

zakończony do 31.12.2023 roku 
4. Dokumentacja potwierdzającą przeprowadzone szacowanie wartości powinna być oparta na 

realnych danych tj. rozeznaniu rynku lub ofertach złożonych przez potencjalnych wykonawców, 
lub na podstawie realnych danych historycznych (nie starszych niż 3 lata od dnia składania WOD) 
posiadanych przez wnioskodawcę np. realizowanych w poprzednich latach inwestycjach/ 
zakupach/ remontach).  

5. Na etapie aplikacji wystarczające jest oświadczenie o posiadaniu/zabezpieczeniu środków na 
realizację projektu. Zapis odpowiedni znajduje się w załączniku nr 1 do WoD  

Zostały zabezpieczone środki finansowe niezbędne do realizacji projektu, w tym zapewniające 
pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości [..…….] PLN, stanowiące [……] % kosztów 
kwalifikowalnych Projektu, oraz całości kosztów niekwalifikowalnych w wysokości [….….] PLN]) 

 
160 czy wniosek o dofinansowanie w ramach 3.1 Rozwój drogowej i 

lotniczej sieci TEN-T, Infrastruktura i Środowisko należy sporządzić 
w generatorze?   
Czy wypełnić zgodnie z wzorem i przesłać przez epuap? 

Należy wypełnić zgodnie z wzorem i przesłać przez epuap zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Regulaminie konkursu w § 4, Sposób i forma składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób 
komunikacji między wnioskodawcą a IOK. 
 WOD nie jest sporządzany w generatorze. 

161  Chciałbym jeszcze dopytać o kwalifikowalność elementów projektu 
w kontekście określonego w Regulaminie naboru przedmiotu 
projektu (punkty a)-g)) oraz obszaru oddziaływania wynoszącego 
100 metrów. 
 
Planujemy złożyć wniosek, którego przedmiotem będzie budowa 
elementów infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla 
drogi publicznej kwalifikującej się do naboru posiadamy audyt 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, na podstawie którego 
przygotowany został projekt zmiany organizacji ruchu obejmujący 
cały odcinek drogi. Przy drodze znajduje się obiekt użyteczności 
publicznej (między innymi szkoła). Analizując dostępne na stronie 
naboru odpowiedzi na pytania zakładam, że żadne elementy 
powstałe na tej drodze (w obszarze realizacji projektu), które nie 
zostały wymienione w punktach a) – g) przedmiotu projektu nie są 
kwalifikowane, np.: doświetlenie przejścia dla pieszych. 
Moje pytanie dotyczy tego, czy elementy wymienione w punktach a) 
– g) będące w obszarze realizacji projektu ale poza obszarem 

Tak,  kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w § 2 
ust 2 Regulaminu konkursu i nie jest możliwe jego rozszerzanie. 
Elementy wymienione w punktach a) – g) będące w obszarze realizacji projektu ale poza obszarem 
oddziaływania, tj. dalej niż 100 m od obiektu użyteczności publicznej nie są kwalifikowane w 
projekcie. 



oddziaływania, tj. dalej niż 100 m od obiektu użyteczności publicznej 
są kwalifikowane w projekcie czy nie, np. oznakowanie znajdujące 
się dalej niż 100 m od obiektu użyteczności publicznej? Oczywiście 
wszystkie planowane do realizacji elementy są częścią jednego 
zadania wynikającego z projektu organizacji ruchu, przygotowanego 
zgodnie z zaleceniami audytu brd. 

162 1) Zapisy dokumentacji konkursowej nie uwzględniają dołączenia 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych, jak 
również dokumentacji technicznej. Czy jeśli zakres projektu 
będzie wymagał uzyskania niniejszych decyzji to konieczne jest 
ich posiadanie na moment składania wniosku o dofinansowanie?  

2) Czy jeśli Wnioskodawca planuje ogłosić przetarg na 
zaprojektowanie i wybudowanie miasteczka rowerowego przy 
szkole to czy do wniosku może dołączyć wstępną wycenę od 
potencjalnego Wykonawcy? 

1. Nie ma takiego wymogu, aby Wnioskodawca posiadał decyzje niezbędne do realizacji inwestycji 
na chwilę składania WOD. 
2. Dokumentacja potwierdzającą przeprowadzone szacowanie wartości powinna być oparta na 
realnych danych tj. rozeznaniu rynku lub ofertach złożonych przez potencjalnych wykonawców, lub 
na podstawie realnych danych historycznych (nie starszych niż 3 lata od dnia składania WOD) 
posiadanych przez wnioskodawcę np. realizowanych w poprzednich latach inwestycjach/ zakupach/ 
remontach).  
 

163 czy do szacowania cen wystarczające będzie np. stworzenie notatki 
zawierającej Printscreen tego samego urządzenia z dwóch stron 
internetowych i uśrednienie ceny? 

Dokumentacja potwierdzającą przeprowadzone szacowanie wartości powinna być oparta na 
realnych danych tj. rozeznaniu rynku lub ofertach złożonych przez potencjalnych wykonawców, lub 
na podstawie realnych danych historycznych (nie starszych niż 3 lata od dnia składania WOD) 
posiadanych przez wnioskodawcę np. realizowanych w poprzednich latach inwestycjach/ zakupach/ 
remontach).  

164 W związku z ogłoszonym konkursem proszę o odpowiedź na 
pytanie, czy w przypadku zadania polegającego na utworzeniu 
stacjonarnego miasteczka rowerowego kosztem kwalifikowalnym 
będzie przygotowanie utwardzenia pod to miasteczko (wylewka 
betonowa lub asfaltowa, kostka brukowa)? 

Nie określamy szczegółowego zakresu prac niezbędnych do stworzenia miasteczka drogowego, ze 
względu na ryczałtowe rozliczanie projektu. Oznacza to, że miasteczko drogowe zostanie rozliczone 
ustaloną kwotą ryczałtową, dopiero po osiągnięciu określonego wskaźnika, bez wskazywania prac 
niezbędnych do jego stworzenia. Zakres prac może mieć natomiast znaczenie do szacowania kwoty 
ryczałtowej w projekcie budżetu. Takie indywidulane podejście do każdego projektu oznacza, że 
niemożliwe jest ustalenie odgórnie listy prac kwalifikowalnych w zadaniu miasteczko drogowe – z 
punktu widzenia rozliczenia projektu istotne jest wybudowanie miasteczka drogowego, a nie 
weryfikacja jakie prace w tym celu musiały być podjęte. 

165 
 

1. Czy po zakupie i montażu urządzeń do pomiaru prędkości będzie 
możliwa zmiana ich lokalizacji wzdłuż tej samej ulicy ujętej w 
danym zadaniu (np. w wyniku przebudowy drogi i zmiany 
zagospodarowania terenu), jednocześnie zachowując cel 
projektu? 

2. W odniesieniu do §2  ust. 2 lit. a) Regulaminu konkursu w 
zakresie kwalifikowalności wydatków proszę o informację czy 
koszty związane z przygotowaniem i uzgodnieniem projektów 

1. Kwalifikowalny zakres inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu został określony w 
§ 2 ust 2 Regulaminu konkursu, nie są tam wymienione urządzenia do pomiaru prędkości. 
2. Koszty nie są kwalifikowalne. 
3. Realizacja i udzielenie zamówienia musi być zgodne z przepisami prawa w tym ustawie pzp 
jak również z procedurami przyjętymi w danej jednostce.  
4. Nie. W ramach konkursu doposażane są szkoły. 
5. Tak. 



czasowej i stałej organizacji ruchu obejmującej wyznaczenie 
przejść dla pieszych lub ustawienia wyświetlaczy prędkości 
będą stanowiły koszt kwalifikowalny?  

3. Czy możliwa jest realizacja np. przygotowania dokumentacji 
formalno-prawnej w ramach ogłoszonego konkursu poprzez 
spółkę miejską, które realizuje zadania na rzecz miasta z zakresu 
utrzymania i przebudowy dróg miejskich, w tym oznakowania 
drogowego, czy obligatoryjnym jest udzielenie zamówienia 
publicznego ? 

4. Czy w ramach projektu jako koszt kwalifikowalny uznany 
zostanie zakup edukacyjnego miasteczka drogowego dla 
przedszkoli? 

5. W odniesieniu do zapisów pkt. 4 Kryteriów wyboru (załącznik nr 
4 do Regulaminu konkursu) proszę o informację  czy 
wyświetlacze prędkości można uznać jako doposażenie przejść 
dla pieszych?  

 
166 1. Czy wnioskodawca jest zobowiązany już na etapie składania 

wniosku/ów o dofinansowanie do zabezpieczenia całości środków 
finansowych, niezbędnych do realizacji projektu? 
 
2. Czy struktura zarządzania projektem może wyglądać następująco: 
wnioskodawcą jest gmina, ale zadania w ramach projektu realizuje i 
rozliczy jej jednostka organizacyjna? 

1. Tak. Na etapie aplikacji należy załączyć oświadczenie o posiadaniu środków na ten cel. 
2. Tak, może. Informacje o sposbie realizacji prosimy zawrzeć w WoD w części A.4 Informacje 

na temat wszelkich planowanych i ewentualnie przyjętych istotnych ustaleń instytucjonalnych 
ze stronami trzecimi dotyczących realizacji projektu 

167 Czy w momencie  składania wniosku o dofinansowanie należy w 
budżecie gminy ująć zadanie inwestycyjne czy możne je wprowadzić 
w momencie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie 
? 

Na etapie aplikacji należy załączyć oświadczenie o posiadaniu środków na ten cel, czyli zadanie w 
budżecie powinno być ujęte na etapie wcześniejszym niż pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

168 jak liczone będą statystyki zdarzeń drogowych oraz liczba osób 
zabitych i rannych w przypadku projektów złożonych z kilku zadań? 
W opisie kryterium jest np: "Liczba zdarzeń drogowych (...) z terenu 
gminy objętej projektem". Czy należy rozumieć, że bierzemy pod 
uwagę zdarzenia (sumę) z całej gminy bez analizy poszczególnych 
lokalizacji/ skrzyżowań?  

1. Tak, bierzemy pod uwagę zdarzenia (sumę) z całej gminy bez analizy poszczególnych lokalizacji/ 
skrzyżowań 

2. Jest sumą ze wszystkich lokalizacji/zadań ujętych w Projekcie, tak jak określono w Załączniku nr 
4 do Regulaminu konkursu 

np. Liczba zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) z udziałem pieszych za trzy pełne lata 
poprzedzające rok złożenia wniosku (na podstawie danych w ujęciu rocznym pozyskanych z Policji 
lub potwierdzonych przez Policję) z terenu gminy objętej projektem  



W przypadku gdy bierzemy pod uwagę dane z poszczególnych 
lokalizacji to konieczne jest określenie wzoru/definicji - czy liczba 
zdarzeń/ ilość zabitych i rannych jest sumą ze wszystkich 
lokalizacji/zadań ujętych w Projekcie, czy może jest ich średnią lub 
czy należy przyjąć jeszcze inną metodologie? 

 

169 W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi na pytanie poniżej zwracamy 
się z doprecyzowaniem, czy jeśli Wnioskodawcą będzie Gmina to 
czy jest możliwość sfinansowania utworzenia miasteczka 
rowerowego na działce należącej do Gminy, jednakże nie 
zlokalizowanej przy szkole? (dokładnie przy parku) 

Nie ma takiej możliwości. 
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. Dlatego też miasteczka rowerowe nie mogą być zlokalizowane na 
terenie pozaszkolnym. Należy także wziąć pod uwagę obowiązek zapewnienia 5 letniego okresu 
trwałości oraz odpowiedzialności za sprzęt.  

170 1.posiadamy projekt budowlany na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego jednej z najruchliwszych ulic w mieście. Projekt ten 
zakłada m. in. budowę ścieżki rowerowej, budowę wyniesionego 
przejścia dla pieszych w miejscu, w którym obecnie znajduje się 
"zwykłe", zmianę organizacji ruchu, a także remont/odmalowanie już 
istniejących przejść będących w złym stanie technicznym wraz z 
zastosowaniem elementów wydzielających. Moje pytanie zatem, czy 
w/w działania stanowić będą koszt kwalifikowalny zadania? Czy 
mogłabym prosić o pomoc w określeniu kwalifikowalności kosztów 
względem przedmiaru stanowiącego załącznik do niniejszego maila?  
2.Kolejna kwestia - rozumiem, iż wnioskodawca wypełnia wzór 
WOD stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu i taką wersję wysyła 
poprzez platformę EPUAP? 

1. Zakres kwalifikowalny jest określony w §2 ust 2 Regulaminu konkursu. 
2. WoD należy wypełnić zgodnie z wzorem i przesłać przez epuap zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Regulaminie konkursu w § 4, Sposób i forma składania wniosku o dofinansowanie 
oraz sposób komunikacji między wnioskodawcą a IOK. 
 

171 Czy m.st. Warszawa będące gminą mającą status miasta na prawach 
powiatu może składać wniosek? 

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). 

172 1. Czy koszty działań info-pro są obligatoryjnym zakresem projektu? 
Jeśli tak, jaki działania należy wykonać obowiązkowo? 
2. Czy koszty zarządzania są obligatoryjnym zakresem projektu? 
3. Czy zabezpieczenie środków jest obligatoryjne na etapie składania 
wniosku o dofinansowanie? 
4. Czy możliwa jest modyfikacja treści załącznika nr 1 do wniosku 
„Oświadczenie Wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o 

1. Zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które należy zrealizować powinien zgodne z celem 
projektu oraz jego charakterem i skalą. Proponujemy zapoznać się z ogólnym zasadami 
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-
projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-
podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/ 

2. Tak. 
3. Na etapie aplikacji wystarczające będzie oświadczenie o posiadaniu środków na ten cel. 

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/


dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020” jeśli środki nie zostaną zabezpieczone 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? 
Aktualnie Wnioskodawca poświadczyłby nieprawdę ponieważ we 
wzorze dokumentu wskazany został następujący zapis: 
„Zostały zabezpieczone środki finansowe niezbędne do realizacji 
projektu, w tym zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego  
w wysokości [..…….] PLN, stanowiące [……] % kosztów 
kwalifikowalnych  Projektu, oraz całości kosztów 
niekwalifikowalnych  w wysokości [….….] PLN” 
 
5. Czy właściwym przygotowaniem analizy rynku na podstawie ofert 
udostępnionych w Internecie będzie wskazanie linków oraz zrzutów 
ekranu prezentujących cenę? 
 
7. Czy należy wykazywać metodologię kalkulacji kosztów 
zarzadzania, czy możliwe jest założenie kwoty uproszczonej 
wynoszącej 1% kosztów bezpośrednich (zadań w ramach projektu)? 
8. Czy koszty zarządzania projektem mogą być wypłacana w formie 
dodatków do wynagrodzeń. 
9. Jak szczegółowe informacje powinny zostać wskazane w kwestii 
kosztów zarządzania. 
10. Czy jako dokument potwierdzający rozliczenia danego zadania 
na podstawie kwot ryczałtowych można wskazać zapis „faktura VAT 
lub inne dokumenty księgowe” 
11. Czy minimalna kwota zabezpieczenia środków dotyczy wkładu 
własnego tj. 15% kosztów kwalifikowalnych + 100% kosztów 
niekwalifikowalnych? 

4. Nie ma takiej możliwości. 
5. Dokumentacja potwierdzającą przeprowadzone szacowanie wartości powinna być oparta na 

realnych danych tj. rozeznaniu rynku lub ofertach złożonych przez potencjalnych wykonawców, 
lub na podstawie realnych danych historycznych (nie starszych niż 3 lata od dnia składania 
WOD) posiadanych przez wnioskodawcę np. realizowanych w poprzednich latach inwestycjach/ 
zakupach/ remontach). Notatka z przeprowadzenia rozmów telefonicznych nie jest 
wystarczającym sposobem udokumentowania rozeznania rynku. Może być to wydruk e-mail, 
Oferta powinna zostać uzyskana od co najmniej dwóch firm 
 

7. Sposób wyliczenia został wskazany. Został określony na 1% kosztów bezpośrednich (WOD, 
Instrukcja pkt C.1:„Stawkę ryczałtową na zarządzanie projektem – koszty osobowe ustala i 
uzasadnia wnioskodawca, z tym, że nie może ona przekroczyć 1% bezpośrednich wydatków 
kwalifikowalnych projektu”) 

8. Tak, mogą. 
9. WOD, Instrukcja pkt C.1:„W opisie należy zawrzeć informacje na temat jakie prace będą 

wykonywane przez wnioskodawcę siłami własnymi w ramach tego zadania  
10. Preferowane są protokoły odbioru. Należy wziąć pod uwagę, że dokumenty potwierdzające 

realizację/rozliczenie danego zadania należy dołączyć do WoP końcowego w celu rozliczenia 
projektu jako potwierdzenie wykonania zadania. 

11. Dotyczy środków dla całości przedsięwzięcia 

    


