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Pytanie 1: 

Czy w związku z obowiązującym kryterium oceny formalnej „Rzetelność wnioskodawcy” możliwe jest 

dopuszczenie do dalszej oceny, wniosku złożonego przez  wnioskodawcę z którym rozwiązano 

umowę o dofinansowanie z przyczyn leżących po jego stronie w grudniu 2014 roku? Okres 3 lat, dla 

którego badane jest spełnienie ww. kryterium upływa 2 dni po zakończeniu terminu naboru 

wniosków, tak więc w momencie rozpoczęcia oceny formalnej wniosku, kryterium zostanie 

spełnione. 

Odpowiedź: 

W ramach kryterium: Rzetelność wnioskodawcy weryfikowane będzie, czy nie została  

z wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli dotyczy) rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu 

realizowanego ze środków unijnych z żadnych przyczyn leżących po jego stronie w okresie trzech lat 

poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Ponieważ kryterium precyzyjnie 

wskazuje moment, do którego się odnosi, co zostało przeniesione również do treści oświadczenia 

(patrz wzór 10), kryterium to w przypadku opisanym poniżej nie zostanie spełnione. 

 

Pytanie 2: 

Zgodnie z dokumentacją konkursową wymóg bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T  będzie 

spełniony w sytuacji, jeśli „(…) obecnie jest prowadzona budowa / przebudowa takiego odcinka drogi 

lokalnej w odpowiednim zakresie – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający 

do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o takiej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbędne 

dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej, niż do najbliższego 

skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką.” 

Czy warunek dostępowy do sieci TEN-T będzie nadal spełniony, jeżeli na odcinku drogi w ramach 
realizowanego aktualnie projektu (dofinansowanego w ramach I naboru 7.1.3) fizycznie nie zostały 
rozpoczęte prace budowlane związane z rozbudową drogi? Wnioskodawca dopiero planuje zlecić  
w trybie postępowania przetargowego wybór jednego wykonawcy zarówno w zakresie prac 
projektowych, jak również budowlanych.  
 

Odpowiedź: 

Powyższy wymóg będzie spełniony, gdy dla odcinka poprzedzającego przedmiotowy odcinek drogi 

lokalnej (czyli zlokalizowanego najbliżej węzła autostradowego) najpóźniej w momencie oceny 

projektu dotyczącego następującego po nim odcinka tej drogi (ten sam numer i kategoria) będzie 

wybrany wykonawca prac projektowych i budowlanych w przypadku inwestycji realizowanej w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj” lub wykonawca prac budowalnych w przypadku inwestycji realizowanej  

w trybie „tradycyjnym”, tj. pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót etc. 

Bardzo ważnym jest dokładne opisanie we wniosku o dofinansowanie powyższej sytuacji  

ze wskazaniem, na jakim etapie inwestycji znajduje się Wnioskodawca. 
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Będzie to weryfikowane podczas oceny formalnej w ramach kryterium Specyficzne warunki 

wstępne. Ocenie w ramach kryterium podlega czy inwestycja zapewnia konieczne bezpośrednie 

połączenie z siecią TEN-T, przejściem granicznym, portem lotniczym, terminalem towarowym, 

centrum lub platformą logistyczną, istniejącym lub nowym terenem inwestycyjnym (zgodnie  

z definicjami zawartymi w SzOOP). Ocena będzie prowadzona m.in. w oparciu o dokumenty złączone 

do wniosku: mapę poglądową z zaznaczeniem przebiegu realizacji inwestycji drogowej wraz  

z zaznaczeniem sieci dróg krajowych oraz sieci TEN-T. 

Niezrealizowanie w obecnym okresie programowania inwestycji na odcinku zlokalizowanym najbliżej 

węzła autostradowego oznaczać będzie konieczność zwrotu dofinansowania dla projektu 

dotyczącego odcinka tej drogi zlokalizowanego za niezrealizowanym odcinkiem (licząc od strony 

węzła autostradowego).   

 

Pytanie 3. 

W związku z ogłoszeniem konkursu RPO WM na lata 2014-2020 na poddziałanie 7.1.3 Drogi 
subregionalne- SPR i przeznaczoną na ten cel alokacją w wysokości 36 334 523,51 zł. Czy w związku  
z tym subregion tarnowski na który przeznaczona jest alokacja w wysokości 0,00 zł i gminy  
z subregionu tarnowskiego mogą składać wniosek o dofinansowanie? 
 

Odpowiedź:   

Podmioty z Subregionu Tarnowskiego są uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie. 
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekty Wnioskodawców z ww. subregionu trafiają na listę 
rezerwową, tworzoną wspólnie dla wszystkich subregionów i mogą zostać dofinansowane w oparciu 
o oszczędności w ramach alokacji dla poszczególnych subregionów.  
 
 
Pytanie 4. 

Czy dopuszczalna jest sytuacja, aby na potrzeby złożenia wniosku aplikacyjnego przygotowany został 

PFU i  dokumentacja aplikacyjna zostanie przygotowana i oceniona na jego podstawie, natomiast już 

po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu umowy, nastąpi zmiana formuły realizacji zadania  

z „zaprojektuj i wybuduj” na realizację na podstawie zatwierdzonego decyzją ZRID projektu 

budowlanego? 

 

Odpowiedź:   

Na wstępie należy podkreślić, iż to czy projekt jest realizowany w oparciu o ZRID i na podstawie 

dokumentacji technicznej nie przekłada się bezpośrednio na formułę  realizacji projektu oraz problem 

opisany w pytaniu. Najistotniejszą kwestią  jest faktyczny  przedmiotem przetargu – tj. czy 

zamówienie obejmuje kompleksowo zaprojektowanie i wybudowanie  obiektu czy też zleca się 

odrębne zamówienia najpierw na zaprojektowanie a potem na wybudowanie obiektu.  

Po drugie Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) będący w posiadaniu Wnioskodawcy na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie i załączony do wniosku o dofinansowanie wskazuje bezpośrednio 

na realizację projektu  w trybie/formule Zaprojektuj  wybuduj. Istotą tego trybu jest powierzenie 

jednemu wykonawcy zarówno zaprojektowania zadania jak i jego wykonania na podstawie 

opracowanego PFU, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.   

Nie jest dopuszczalna sytuacja, kiedy na moment składania wniosku Wnioskodawca deklaruje, iż 

będzie realizował w trybie Zaprojektuj i wybuduj, ale w rzeczywistości później będzie realizować 
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zadanie w sposób odmienny niż określono we wniosku, tj jest zlecając odrębnie wykonanie różnym 

wykonawcom prac projektowych i budowalnych. Uzasadnieniem dla wyżej opisanego zakazu jest 

fakt, iż regulamin konkursu definiuje odmienne wymagania odnośnie dokumentacji koniecznej do 

dostarczenia w zależności od realizowanego trybu. Jeżeli projekt realizowany jest w trybie 

konwencjonalnym na podstawie pozwolenia na budowę, ZRID czy też zgłoszenia robót wymagany 

jest m.in. wyciąg z dokumentacji technicznej dla zakresu przewidzianego we wniosku  

o dofinansowanie. Natomiast jeżeli projekt realizowany jest w trybie Zaprojektuj i wybuduj –

wymaganym jest dostarczenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zmiana trybu realizacji projektu 

oznaczałaby w istocie, iż Wnioskodawca  powinien był zaprezentować na etapie oceny formalnej inne 

dokumenty, a wobec ich braku projekt nie uzyskałby pozytywnego wyniku na tym etapie oceny. 


