
 

 

FAQ – RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 z dnia 13.01.2017 r. 

1. Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania w konkursie na zakres 

rzeczowy projektu, który znajduje się poza terenem aglomeracji od 2 do 10 

tys. RLM? 

Nie, w ramach Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 uzyskać dofinansowanie mogą jedynie te projekty i przypisane im 

zakresy rzeczowe, które znajdują się na terenie Aglomeracji od 2 do 10 tys. 

RLM  – zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku 

województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. Dotyczy 

typów projektu A, B, C.           

Ponadto, zgodnie z wymogami specyficznymi dla konkursu w ramach 

poddziałania 5.3.2. RPO WM, projekty które starają się o dofinansowanie muszą 

być ujęte w IV aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK) zatwierdzonej przez Radę Ministrów w dniu 

21.04.2016 r. i Master Planie (MP) zatwierdzonym przez Resort Środowiska w 

dniu 09.06.2016 r.. 

 

2. Jakie mogą być odstępstwa pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie 

projektu a kartą projektu złożoną w ramach etapu wstępnej preselekcji? 

 

Złożony wniosek o dofinansowanie musi być zgodny z kartą projektu 

subregionalnego zakwalifikowaną do etapu konkursowego, co do elementów 

widniejących na wykazie projektów subregionalnych, tj. nazwą 

projektodawcy, tytułem projektu oraz maksymalną kwotą dofinansowania.  

 

3. Czy możliwa jest realizacja przedsięwzięcia, dla którego wnioskodawca 

posiada ważną decyzję środowiskową uzyskaną przed dniem 3 października 

2008 r.? 

 

Nie, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dofinansowanie mogą uzyskać 

wyłącznie projekty, dla których postępowanie środowiskowe zostało 

przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3.10.2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

 



4. Czy można uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektu, niż te które 

zostało uzgodnione i przyjęte przez Forum Subregionalne? 

 

Nie, kwota uzgodniona i przyjęta na Forum Subregionalnym jest maksymalną 

kwotą dofinansowania dla projektu. 

 

5. Jeżeli na moment składania wniosku nie posiadamy oświadczenia o 

dysponowaniu nieruchomością na cele realizacji projektu, to czy projekt 

zostanie odrzucony? 

 

Nie, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dokumenty dotyczące 

udokumentowania i potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomością na 

cele realizacji projektu (jeśli dotyczy), w przypadku projektu wybranego do 

dofinansowania, winny być dostarczone w terminie nie późniejszym niż 60 dni 

od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały o 

wyborze projektów do dofinansowania. 

 

6. Na jaki maksymalny okres możemy zaplanować we wniosku 

aplikacyjnym realizację naszej inwestycji w ramach projektu składanego w 

bieżącym konkursie do poddziałania 5.3.2 RPO WM? 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu zakończenie finansowe oraz 

rzeczowe projektu musi zostać dokonane do końca grudnia 2023 r. a 

maksymalny, planowany przez Wnioskodawcę, okres realizacji projektu wynosi 

36 miesięcy i liczony jest od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie 

projektu.  

 

7. Czy możemy realizować projekt, który jest ujęty w V aktualizacji 

KPOŚK? 

 

Nie, proszę zapoznać się z odpowiedzią na pytanie nr 1. 

 

8. Czy partnerem spółki komunalnej w realizacji inwestycji będącej 

przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu może być prywatna 

firma?  

Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku projektów 

partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot należący do 

następujących typów potencjalnych Beneficjentów: jednostki samorządu 

terytorialnego ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST, 

posiadające osobowość prawną; spółki wodne; przedsiębiorcy.   

 



9. Czy w ramach konkursu kwalifikowane będą koszty wykonania 

przyłącza kanalizacyjnego? 

 

W ramach wydatków kwalifikowalnych specyficznych dla poddziałania 5.3.2 

RPO WM Budowa przyłącza kanalizacyjnego jest możliwa: 

a) w przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci 

zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie), za 

kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów 

zlokalizowanych zarówno poza granicami tej nieruchomości, jak również w jej 

granicach, jednak nie dalej, niż do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) od 

strony granicy tej nieruchomości. 

b) w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomości przyłączanej, za 

kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów 

kanalizacyjnych od sieci głównej do granicy działki, natomiast w granicach 

nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki będą kwalifikowalne, które służą 

do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu. 

 

 

 


