FAQ – konkurs nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15
Pyt. nr 1: Czy w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji, której jeden z etapów został
ukończony i oddany do użytkowania, ale inwestycja jako całość nie została zakończona, wydatki
poniesione w ramach zakończonego etapu będą kwalifikowały się do dofinansowania w ramach
RPO WM?
1. W przypadku, gdy realizowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcie będzie składało się z kilku
etapów realizowanych w ramach jednego projektu, a jeden z etapów, nie stanowiący
samodzielnej części projektu, zostanie zakończony przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie, to co do zasady, przedsięwzięcie takie w całości będzie mogło uzyskać
dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Należy w tym przypadku mieć jednak na uwadze,
że cały projekt nie może zostać fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed przedłożeniem
IZ RPO WM wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu
płatności zostaną przez beneficjenta dokonane.
2. W przypadku, gdy inwestycja realizowana jest etapami i jeden lub więcej etapów, stanowiący
odrębną i samodzielną część projektu (możliwy do wyodrębnienia zakres rzeczowy i finansowy
oraz odrębność funkcjonalna produktów), zgłoszony do objęcia wsparciem, zostanie ukończony,
tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nastąpi odbiór robót budowlanych, dostaw lub
usług, to co do zasady, ta część inwestycji nie będzie mogła uzyskać dofinansowania w ramach
RPO WM 2014-2020.
3. Fakt zakończenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jednego z etapów projektu
(zgłoszonego do dofinansowania jako część szerszego przedsięwzięcia) nie dyskwalifikuje więc
pozostałej części projektu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach RPO WM. Do
dofinansowania będzie mógł zostać przedłożony projekt w części obejmującej etapy inwestycji
jeszcze nie zakończone w świetle art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, natomiast wydatki
poniesione w związku z zakończonym etapem inwestycji będą stanowić część niekwalifikowaną
projektu lub alternatywnie część inwestycji, która została zakończona przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie będzie stanowiła odrębny projekt, komplementarny do projektu będącego
przedmiotem dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020.
4. W sytuacji, gdy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie dla wszystkich składających się na
projekt etapów/elementów, nastąpi odbiór robót budowalnych, dostaw lub usług oraz zostaną
osiągnięte wyznaczone cele oraz zamierzone rezultaty dla całego projektu, należy uznać, że ta
sytuacja spełnia przesłanki wynikające z art.65 ust.6 rozporządzenia ogólnego warunkujące
uznanie projektu za zakończony.
Szczegółowe informacje wraz z przykładami można znaleźć w Stanowisku IZ RPO WM w sprawie
kwalifikowania projektów częściowo zakończonych do dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
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Pyt. nr 2: Czy Województwo Małopolskie zamierza realizować projekt w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach V Osi
priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2.
Wsparcie służb ratunkowych?
Tak. Województwo Małopolskie po przeprowadzeniu konkursu na Partnerów do udziału w Projekcie
pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” zamierza ubiegać się o realizację projektu
celem którego jest zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych typu średniego bez
wyposażenia ratowniczo-gaśniczego wraz z systemem łączności oraz z systemem monitoringu
środowiskowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) z obszaru województwa
małopolskiego. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Pyt. 3. Czy w związku z realizacją projektu przez Województwo Małopolskie „Bezpieczna
Małopolska – samochody strażackie” jednostki samorządu terytorialnego będą mogły samodzielnie
składać wnioski aplikacyjne do Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych RPO WM?
Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o wsparcie z Poddziałania 5.1.2 Wsparcie
służb ratunkowych samodzielnie lub w partnerstwie z Województwem Małopolskim.
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