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FAQ – RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 

 

Z dnia 09 luty 2017r. 

 
 
1. Jakie wytyczne dot. monitoringu (kamer, osprzętu, infrastruktury z tym związanej etc.) 

instalowanego na budowanych parkingach P&R obowiązują w ramach Poddziałania 7.2.4 

Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. 

 

Odpowiedź 

Nie ma określonych wytycznych dotyczących monitoringu na parkingach typu Park&Ride. Istotne jest 
wyłącznie udowodnienie spełnienia warunku przeznaczenia parkingu na cele związane z obsługą osób 
korzystających z transportu zbiorowego. W opinii Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) minimalnym 

wymogiem dla parkingu typu Park&Ride jest zainstalowanie w widocznym miejscu tablicy 

informującej, że parking jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób przesiadających się na 

komunikację zbiorową (wraz z regulaminem parkingu) oraz wprowadzenie (stałej lub czasowej) 

weryfikacji wykorzystania parkingu. Zatem, jeśli ww. weryfikacja będzie prowadzona przez Państwa 
przy wykorzystaniu monitoringu, kwestie sposobu wprowadzenia takiego rozwiązania leżą po 
Państwa stronie, jednak muszą zostać uzasadnione. 
 

2. Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy parkingów Park&Ride musi 

zawierać numery działek, na których ma być realizowana inwestycja? 

 

Odpowiedź 

Nie ma obowiązku, aby numery działek były wyszczególnione w decyzji środowiskowej. Jeśli jednak 
będą one wyszczególnione wówczas będą one musiały być zgodne ze stanem faktycznym.  
Potwierdzenie takiego stanowiska znajduje się w interpretacji wydanej przez Generalna Dyrekcje 
Ochrony Środowiska, którą można poprać na stronie internetowej 
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5072/interpretacja06072010.pdf  

 

 

3. Czy jeśli w przebudowywanym budynku dworca prowadzona będzie działalność 

komercyjna to taki projekt będzie objęty pomocą publiczną?  

 

Odpowiedź 

W przypadku prac związanych z przebudową/modernizacją/rewitalizacją dworców dofinansowanie 
może zostać przyznane na zasadach ogólnych –w przypadku gdy na terenie dworca nie będzie 
prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (np. wynajem powierzchni na cele inne niż sprzedaż 
biletów) oraz w przypadku gdy dworzec nie będzie dedykowany jednemu przewoźnikowi.  
W przypadku gdy na terenie dworca planowana jest do prowadzenia działalność gospodarcza 
wykraczająca poza sprzedaż biletów np. wynajem powierzchni na cele gastronomiczne, handlowe 
dofinansowanie może zostać  
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przyznane na zasadach ogólnych w przypadku gdy Wnioskodawca wykaże, że działalność ta stanowi 
jedynie działalność pomocniczą w stosunku do podstawowej działalności oraz użytkowanie 
infrastruktury do celów  
infrastruktury do celów gospodarczych nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności 
infrastruktury (w odniesieniu np. do powierzchni budynku). W takim przypadku konieczne jest 
przedstawienie rzutu powierzchni obiektu z oznaczeniem części przeznaczonej na działalność 
gospodarczą.  
W przypadku gdy ww. warunki nie są spełnione dofinansowanie dla projektu, konieczna jest 
weryfikacja wystąpienia przesłanek wystąpienia pomocy publicznej. 

 

4. Jakie są uwarunkowania występowania pomocy publicznej przy budowie parkingów 

Park&Ride?  

 

Odpowiedź 
W przypadku projektów związanych z budową parkingów typu Park&Ride należy zweryfikować 
możliwość wystąpienia pomocy publicznej w zależności od przyjętego modelu parkingu oraz 
przedstawić informacje wskazujące  
czy parking będzie udostępniany bezpłatnie (jeśli nie to jakie będą opłaty), kto będzie operatorem 
powstałego parkingu, wskazania czy parking będzie dedykowany tylko jednemu przewoźnikowi 
publicznemu.  
 

Dofinansowanie parkingów typu Park&Ride ze środków RPO WM na lata 2014-2020 nie będzie 
stanowiło pomocy publicznej w przypadku gdy parking będzie: 

− bezpłatny; 

− dostępny tylko dla osób posiadających bilet komunikacji zbiorowej pod warunkiem, że możliwość 
skorzystania z parkingu nie będzie ograniczona do biletów zamkniętego kręgu przewoźników (każdy 
bilet  
komunikacji zbiorowej będzie umożliwiał parkowanie). 
 
Szerzej kwestie te są poruszone w Stanowisku w sprawie możliwości dofinansowania parkingów typu 

Park & Ride (P&R) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WM) http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-

regionalny/skorzystaj/interpretacje/Stanowisko_w_sprawie_mozliwosci_dofinansowania_parkingow

_typu_PR_21092016.pdf  
  
 

FAQ będzie podlegał uzupełnieniu. 
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Opracowano: 
Zespół Informacji o Funduszach Europejskich, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi 

 


