
PYTANIE: 
Czy kosztorysy muszą być zatwierdzone przez Urząd Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków? 
ODPOWIEDŹ: 
Nie ma obowiązku zatwierdzania kosztorysów przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Natomiast zasadność i adekwatność wydatków, w tym ich proponowana 
wysokość są jednym z kryteriów oceny wniosku. Na etapie składania wniosku nie są 
wymagane same kosztorysy - nie ma zatem znaczenia czy są one zatwierdzone czy też nie.  
Kosztorysy są narzędziem niezbędnym do uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji – 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Istotne w procesie oceny wniosku jest to, czy beneficjent posiada odpowiednie 
pozwolenia/decyzje, co jest już punktowane.  
Poniżej przedmiotowe kryterium: 
9. Gotowość projektu do realizacji: W ramach kryterium będzie sprawdzane na jakim etapie 
przygotowania znajduje się projekt: 
• projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych, ale jeszcze ich nie uzyskał lub uzyskał 
decyzje budowlane na mniej niż 40% wartości planowanych robót budowlanych – 0 pkt, 
• projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i uzyskał decyzje budowlane na min. 40% 
wartości planowanych robót budowlanych -2 pkt, 
• projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada wszystkie decyzje budowlane dla 
całego zakresu inwestycji – 4 pkt, 
• projekt nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych – 4 pkt. 
 
PYTANIE: 
Jak należy rozumieć kryterium doświadczenia branżowego wnioskodawcy? Fundacja 
powstała w 2012 roku, aby ratować i udostępnić społeczeństwu zabytkowy kompleks 
pałacowo-parkowy i od tej pory realizuje cele statutowe, które do tego prowadzą (w tym: 
oprócz prac remontowych i zabezpieczająco-budowlanych oraz konserwatorskich, 
organizujemy m.in. sesje naukowe, wystawy, zwiedzanie elementów kompleksu możliwych 
do prezentowania, prezentujemy obiekt, jego historię, trwające prace itd., koncerty, 
wydarzenia prezentujące tradycje np. świąteczne, małe wydarzenia teatralne, wystawa  
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 itp.), czy to możemy podać, jako 3-letnie 
doświadczenie branżowe? 
ODPOWIEDŹ: 
W ramach kryterium będzie sprawdzane dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy  
w zakresie prowadzenia działalności związanej z zakresem i celami projektu. Wykazywane 
doświadczenie musi odpowiadać zakresowi i celom projektu. Ocena dokonana zostanie przez 
eksperta na podstawie całej dokumentacji złożonej w procesie naboru. 
 
PYTANIE: 
Jak mamy wykazać w sposób "mierzalny" długotrwałe efekty społeczno-ekonomiczne 
projektu? Jak możemy udowodnić, że zastosowane w projekcie rozwiązania (techniczne, 
technologiczne, organizacyjne) wpłyną na poprawę efektywności funkcjonowania 
infrastruktury będącej przedmiotem projektu (obniżenie kosztów ogólnych 
utrzymania/eksploatacji obiektu/instytucji lub zastosowanie rozwiązań efektywnych 
kosztowo) minimalnie w okresie trwałości projektu, skoro instytucja kultury w zabytku 
powstanie dopiero dzięki zrealizowaniu inwestycji, na którą chcemy otrzymać dotację? 



ODPOWIEDŹ: 
Element kryterium, o którym Państwo piszecie brzmi: obniżenie kosztów utrzymania na rzecz 
wydatków inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną. Priorytetowo traktowane będą 
projekty, w których struktura kosztów utrzymania po zakończeniu realizacji inwestycji będzie 
wskazywała na: spadek kosztów utrzymania obiektu/instytucji w wartości wydatków ogółem 
(w przypadku, gdy przedmiotem projektu będzie użytkowana infrastruktura) lub 
zastosowanie rozwiązań efektywnych kosztowo (w przypadku, gdy przedmiotem projektu 
będzie infrastruktura nieużytkowana dotychczas).  
Wnioskodawca powinien wykazać i poprzeć stosownymi wyliczeniami w odniesieniu  
do jednostki odniesienia (np. koszt utrzymania m2 pow. użytkowej), że zastosowane  
w projekcie rozwiązania (techniczne, technologiczne, organizacyjne) wpłyną na poprawę 
efektywności funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem projektu (obniżenie 
kosztów ogólnych utrzymania/eksploatacji obiektu/instytucji lub zastosowanie rozwiązań 
efektywnych kosztowo) minimalnie w okresie trwałości projektu. Dla instytucji, które 
powstaną dopiero dzięki zrealizowaniu inwestycji – obowiązują zapisy odkreślone. 
Należy wykazać, iż zastosowano rozwiązania efektywne kosztowo, poparte wiarygodną 
analizą (np. porównawczą). 
 
PYTANIE: 
Czy jeśli nie zamierzamy w tym etapie zlecić audytu energetycznego, ponieważ np. 
zastosowanie fotowoltanów zakładamy po dokonaniu remontu skrzydeł południowych 
kompleksu (czego nie będzie dotyczyć ten projekt), będzie mieć to negatywny wpływ na 
punktowanie naszego wniosku? Czy powinniśmy pisać o tym zamierzeniu? 
ODPOWIEDŹ: 
Jeśli element kryterium: zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych 
(wnioskodawca zakłada w projekcie i potrafi  udowodnić zastosowanie rozwiązań  
wpływających na efektywność energetyczną; zaproponowane rozwiązania wynikają  
z przeprowadzonego audytu energetycznego) nie zostanie spełnione – nie zostaną za niego 
przyznane punkty w trakcie oceny. Weryfikacja całego kryterium nastąpi na podstawie opisu 
projektu. 
• inwestycja generuje co najmniej 4 wymienione efekty (4 pkt); 
• inwestycja generuje 3 z wymienionych efektów (3 pkt); 
• inwestycja generuje 2 z wymienionych efektów (2 pkt); 
• inwestycja generuje 1 z wymienionych efektów (1 pkt); 
• inwestycja nie generuje żadnego z wymienionych efektów (0 pkt). 
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych to tylko jeden z 5 efektów 
wymienionych w Kryterium. Jeśli spełnione zostaną wszystkie poza tym jednym – macie 
Państwo szansę otrzymać max liczbę pkt. 
 
PYTANIE: 
Czy wykazując dodatnie efekty ekonomiczne - oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie 
inwestycji (np. w obiekcie będącym przedmiotem projektu lub w jego bezpośrednim 
otoczeniu i w wyniku jego realizacji będzie dostępna dodatkowa infrastruktura), powinniśmy 
tylko wymienić tę infrastrukturę, czy powołać się na posiadane oferty, umowy przedwstępne 
itp? 
 
 



ODPOWIEDŹ: 
Z opisu powinno wynikać, jaka to infrastruktura będzie, a załączona dokumentacja (np. 
umowy przedwstępne) uwiarygodni informacje i pozwoli ekspertowi na rzetelną ocenę tego 
kryterium. 
 
PYTANIE: 
Zgodność z LPR - co w przypadku, gdy gmina jeszcze pracuje nad nowym LPR i nie ukończy go 
do 7 stycznia 2016, a poprzedni - wygaśnie do końca grudnia 2015? 
ODPOWIEDŹ: 
Projekt taki nie spełni kryterium Zgodność z LPR i nie otrzyma 1 dodatkowego punktu. 
 
PYTANIE: 
Proszę o informację w zakresie konieczności zabezpieczenia środków finansowych. Kiedy 
muszą być zabezpieczone środki na realizację projektu (na etapie złożenia wniosku czy na 
etapie podpisywania umowy o dofinansowanie)? Czy zabezpieczyć w budżecie gminy należy 
tylko wkład własny czy środki na całość wartości projektu? W jaki sposób będą Państwo to 
weryfikować (poprzez oświadczenie, budżet gminy/WPI)? W jaki sposób będą Państwo 
weryfikować poz. 1 Sytuacja finansowa Wnioskodawcy Kryteriów merytorycznych ogólnych 
dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR (W ramach kryterium 
będzie sprawdzane czy sytuacja finansowa wnioskodawcy/podmiotu wdrażającego/partnera 
(jeśli dotyczy) gwarantuje możliwość realizacji projektu (z uwzględnieniem innych zadań 
inwestycyjnych) – w zależności od typu wnioskodawcy i z uwzględnieniem odpowiednich 
zapisów ustawowych, np. ustawy o finansach publicznych.) – i na podstawie czego będą 
Państwo weryfikować inne zadania inwestycyjne?? 
ODPOWIEDŹ: 
Na etapie składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie wymaga się dołączania 
dokumentów finansowych potwierdzających zapewnienie środków finansowych 
niezbędnych do realizacji projektu. Dokumenty te będą wymagane do przedłożenia po 
wyborze projektu do dofinansowania przez IZ RPO WD jako niezbędny warunek do 
podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego 
dokumentami finansowymi potwierdzającymi posiadanie środków finansowych będą 
prawdopodobnie: uchwała budżetowa województwa (art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa, Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590, ze zm.); uchwała budżetowa 
gminy (art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591, ze zm.); uchwała budżetowa powiatu (art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zm.) i/lub 
Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego (art. 226-232 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 
W dokumentach finansowych potwierdzających zabezpieczenie środków finansowych na 
realizację projektu powinna być wymieniona kwota środków finansowych przeznaczona na 
realizację projektu zabezpieczająca całkowitą wartość projektu brutto (100 % wartości 
projektu). Jeśli na etapie oświadczenia nie zostały zabezpieczone środki finansowe 
niezbędnych do realizacji projektu, to istnieje domniemanie, czy faktycznie beneficjent 
oświadczał prawdę. Kryterium to będzie weryfikowane przez niezależnych ekspertów. Pod 
uwagę będzie brana m.in. analiza finansowa ujęta w studium wykonalności. 
 
 



PYTANIE: 
Czy w ramach konkursu http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-3-
dziedzictwo-kulturowe-poddzialanie-4-3-1-dziedzictwo-kulturowe-osi/, który został 
ogłoszony, będą punktowane projekty partnerskie?? 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z kryteriami w naborze nr RPDS.04.03.01-IZ.00-02-032/15, projekty nie będą 
punktowane dodatkowo za partnerstwo.  
 
PYTANIE: 
Czy Muzeum  może być beneficjentem w działaniu 4.3.B? 
ODPOWIEDŹ: 
Jeżeli „Muzeum” jest instytucją kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz samorząd, działającą w szczególności na podstawie:                                                                                    
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm),                                                                                                                                                      
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123 z późn. zm),                              
3) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum , zwanej dalej 
„Umową",   
4) statutu                                                                                                                                                                                                                                                           
to zgodnie z zapisami może być beneficjentem w ramach naboru na dofinansowanie 
projektu z zakresu 4.3.B. 
 
PYTANIE: 
Załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu ww. konkursu dotyczą listy szlaków turystycznych  
o znaczeniu regionalnym dla woj. dolnośląskiego oraz obiektów zabytkowych. W związku   
z tym, czy w ramach konkursu będzie można pozyskać dofinansowanie wyłącznie na 
wskazane w załącznikach 5 i 6 szlaki turystyczne i obiekty zabytkowe? Czy wskazane w ww. 
załącznikach szlaki i obiekty będą dodatkowo premiowane? 
ODPOWIEDŹ: 
Dofinansowanie można pozyskać nie tylko na wskazane w załącznikach 5 i 6 szlaki 
turystyczne i obiekty zabytkowe, jednak premiowane będą obiekty, które zostały 
wyszczególnione w powyższych załącznikach. Punktacja została ujęta w kryteriach wyboru 
projektów w naborze RPDS.04.03.01-IZ.00-02-032/15 (załącznik nr 3 do Regulaminu 
konkursu). W części odnoszącej się do kryteriów merytorycznych – wpływ projektów na 
realizację Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – dla poszczególnych działań 
RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR:   

 Zgodność z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego - w 
ramach kryterium będzie sprawdzane, czy inwestycja dotyczy obiektu wyszczególnionego 
jako priorytetowy w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
dolnośląskiego. Perspektywa 2020.: 
• Tak -  8,4 pkt. 
• Nie - 0 pkt. 

Sprawdzane będzie z wyciągiem zawartym w regulaminie konkursu 

 Lokalizacja obiektu 
W ramach kryterium będzie sprawdzane czy inwestycja dotyczy obiektu znajdującego się na 
szlaku turystycznym o znaczeniu regionalnym (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego): 



• Tak - 8,4 pkt. 
• Nie – 0 pkt. 

 
PYTANIE: 
Czy zakup nieruchomości (terenu i zabudowań) będących przedmiotem naszego projektu, 
wpisującego się w zakres typu projektów 4.3.A, jest wydatkiem kwalifikowalnym? 
ODPOWIEDŹ: 
Wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zarówno zabudowanych jak i 
niezabudowanych jest wydatkiem kwalifikowalnym, jednak nie może przekroczyć 10% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Limit ten jest większy i wynosi 15% w 
przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się 
budynki. 
 
PYTANIE: 
W jakim okresie koszty związane z nabyciem nieruchomości stanowią podstawę do ujęcia ich 
jako wydatek kwalifikowalny? 
ODPOWIEDŹ: 
Dla projektów nie objętych pomocą publiczną co do zasady początkiem okresu 
kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r., a datą końcową kwalifikowalności 
wydatków jest 31 grudnia 2023 r. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną data 
rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków jest zgodna z danym rozporządzeniem 
pomocowym. Terminy związane z ostatecznym rozliczeniem projektów (a co za tym idzie 
koniecznością poniesienia i rozliczenia poszczególnych wydatków) ujęte są także  
w harmonogramie naborów wniosków i regulaminie konkursu. 
 
PYTANIE: 
W rejestrze zabytków figuruje pałac, natomiast interesujące nas zabudowania stanowią 
elementy zespołu pałacowego, ale jako pojedyncze obiekty nie figurują pod oddzielnymi 
indeksami. 1. Czy obiekty będące przedmiotem naszego zainteresowania: budynki 
folwarczne stanowiące wraz z pałacem zespół pałacowy mogą być objęte działaniem 4.3.A  ? 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z regulaminem konkursu dla poddziałania 4.3.2, przedmiotem projektu mogą być 
zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem. W Państwa przypadku do 
rejestru wpisany jest tylko i wyłącznie pałac, natomiast pozostałe nieruchomości nie mają 
wpisu w rejestrze. Mimo że zabudowania stanowią element zespołu pałacowego, nie mogą 
stanowić przedmiotu projektu i uzyskać wsparcia w ramach wskazanego konkursu.  
 
PYTANIE: 
Czy w ramach naboru na działanie 4.3.2 ZIT Wrof  jest możliwość realizacji projektu w 
formule "zaprojektuj i wybuduj"? 
ODPOWIEDŹ: 
Tak, można realizować projekt w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach wskazanego 
przez Państwa naboru. 
 
 
 



PYTANIE: 
Jednym z beneficjentów w tym działaniu są kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków wyznaniowych, które często pozostają w posiadaniu obiektów 
zabytkowych i chcą je udostępniać na cele kulturalne.  Zwracam się z następującym 
pytaniem: w nawiązaniu do załącznika nr 3 do Regulaminu - kryterium oceny wniosków, 
kryteria merytoryczne ogólne 1 i 2 (Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz plan finansowy) 
w jaki sposób parafia na etapie aplikowania o dotację może udowodnić posiadanie zasobów 
finansowych umożliwiających prefinansowanie projektu? (promesa? oświadczenie?) i czy 
wykazać trzeba finansowanie wyłącznie na wielkość wkładu własnego (15%) czy na całość 
finansowania? 
ODPOWIEDŹ: 
Na etapie składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie wymaga się dołączania 
dokumentów finansowych potwierdzających zapewnienie środków finansowych 
niezbędnych do realizacji projektu. Dokumenty te będą wymagane do przedłożenia po 
wyborze projektu do dofinansowania przez IZ RPO WD, jako niezbędny warunek do 
podpisania umowy o dofinansowanie. W dokumentach finansowych potwierdzających 
zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu powinna być wymieniona kwota 
środków finansowych przeznaczona na realizację projektu zabezpieczająca całkowitą wartość 
projektu brutto (100 % wartości projektu). 
 
PYTANIE: 
Czy do konkursu Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo 
kulturowe- ZIT WrOF, nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-033/15 może przystąpić uczelnia 
techniczna? 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z wyjaśnieniem do ogłoszenia konkursowego w naborze RPDS.04.03.02-IZ.00-02-
033/15 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe 
Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF pod pojęciem szkoły rozumiane są tu 
wszelkie placówki (nie tylko artystyczne), w tym m.in. szkoły wyższe, publiczne, niepubliczne, 
podstawowe, zasadnicze, które nie są prowadzone lub/i nadzorowane przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W związku z powyższym szkoły wyższe, które nie są prowadzone 
lub/i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mogą ubiegać się o 
wsparcie z Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF. 
 
PYTANIE: 
Czy w ramach konkursu http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-3-
dziedzictwo-kulturowe-poddzialanie-4-3-1-dziedzictwo-kulturowe-osi/, będą punktowane 
projekty partnerskie? Z opisu konkursu (Regulamin) wynika, że projekty mogą być 
partnerskie, ale czy będą dodatkowo punktowane za partnerstwo? Z uwagi na to, iż Studium 
jest elementem wniosku o dofiansowanie to musi być także jeden dokument Studium do 
projektu, a nie trzy dla każdego z Partnerów? 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z kryteriami w naborze nr RPDS.04.03.01-IZ.00-02-032/15, projekty nie będą 
punktowane dodatkowo za partnerstwo. Studium wykonalności nie stanowi osobnego 
załącznika do wniosku o dofinansowanie. Część opisowa studium jest zintegrowana  
z wnioskiem, stanowiąc jedną z zakładek w generatorze wniosków. Nie przewidziano 
odrębnych wytycznych IZ RPO WD do sporządzania studium wykonalności. Wymogi 



dotyczące zakresu informacji, jakie muszą się znaleźć w poszczególnych punktach w zakładce 
Studium wykonalności zawarte są w instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie. 
Ponadto Wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia analizy finansowej w postaci 
arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami. Każdorazowo 
Wnioskodawca musi dostosować analizę finansową, którą załącza do wniosku o 
dofinansowanie do specyfiki projektu, uwzględniając wytyczne i dokumenty sektorowe (np. z 
zakresu środowiska, transportu itp.), rodzaj księgowości prowadzonej przez 
Wnioskodawcę/Operatora/Partnerów, specyficzne kryteria dla poszczególnych osi 
priorytetowych, zapisy RPO WD 2014 2020 i SZOOP RPO WD oraz wymogi ogłoszenia o 
naborze wniosków. 
Na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce: RPO 2014 2020 > Dowiedz się 
więcej o programie > Pobierz poradniki i publikacje zamieszczono opracowanie pn. „Analiza 
finansowa na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO WD 2014 – 2020 - przykłady” zawierające przykładowe tabele (puste) oraz 
fikcyjną analizę finansową dla 4 różnych rodzajów projektów. W zakładce: RPO 2014 2020 > 
Skorzystaj z programu > Jak zacząć korzystać z programu > Wypełnienie wniosku 
zamieszczono ramową strukturę studium wykonalności na potrzeby aplikacji o środki 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020 (listy pól, 
które wnioskodawcy będą wypełniać w generatorze wniosków w części dotyczącej studium 
wykonalności). 
 
PYTANIE: 
Jaka jest minimalna ilość punktów w RPO WD działanie 4.3.1. Dziedzictwo kulturowe? 
ODPOWIEDŹ: 
W trakcie oceny na podstawie kryteriów merytorycznych ogólnych dla wszystkich osi 
priorytetowych 2014-2020 – zakres EFRR (część a), wnioskodawca może uzyskać 
maksymalnie 24 punkty, z czego projekt musi uzyskać co najmniej 15%. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że w przypadku nie uzyskania jakichkolwiek punktów przy kryteriach: - 
„Efektywność ekonomiczno-społeczna projektu” oraz organizacyjna/potencjał skutkuje 
odrzuceniem wniosku. W przypadku pozostałych punktowanych kryteriów podczas oceny 
merytorycznej: - część b: Kryteria merytoryczne specyficzne – dla poszczególnych działań 
RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR oraz - część c: Kryteria merytoryczne – wpływ projektów 
na realizację Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – dla poszczególnych 
działań RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR, nie ma minimalnej liczby punktów do uzyskania. 
 
PYTANIE: 
Gmina planuje przystąpić do złożenia wniosku o dofinansowanie w działaniu 4.3. Dziedzictwo 
kulturowe dla projektu, który swoim zakresem obejmie m.in. przebudowę budynku świetlicy, 
która ma współwłasność tejże nieruchomości z prywatnym mieszkańcem. Gmina posiada już 
skuteczne zgłoszenie tego zamierzenia budowlanego do Starostwa Powiatowego (gdyż 
pozwolenie na budowę nie jest wymagane). Czy w sytuacji współwłasności nieruchomości 
Gmina może wystąpić z przedmiotowym wnioskiem i nie zostanie z tego powodu odrzucony? 
ODPOWIEDŹ: 
Dofinansowaniu mogą podlegać projekty realizowane na terenie nieruchomości, którą 
dysponuje wnioskodawca. Prawo do dysponowania nieruchomością oznacza tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku  zobowiązaniowego. Celem zachowania trwałości projektu 



niezbędnym warunkiem jest, aby Wnioskodawca dysponował nieruchomością przez cały 
okres realizacji projektu oraz na co najmniej 5 lat (3 lata dla MŚP) od zakończenia realizacji 
projektu. Wymieniony powyżej tytuł prawny do dysponowania nieruchomością i jego 
możliwe formy określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 
2014 r. poz. 121, z późn. zm.) np. umowa najmu, dzierżawy. Wnioskodawca tworząc wniosek 
o dofinansowanie projektu, wypełnia również poniższe oświadczenia: 

 9a. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 t.j. z późn. zm.) , w odniesieniu do 
nieruchomości na której/których zlokalizowany jest/będzie projekt, na okres jego 
realizacji i trwałości. - co do zasady oświadczenie dotyczy projektów infrastrukturalnych 
oraz       

 9b. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji projektu, w odniesieniu do nieruchomości na/w 
której/których zlokalizowany jest/będzie projekt, na okres jego realizacji i trwałości. - co 
do zasady oświadczenie dotyczy projektów nieinfrastrukturalnych. 
 

PYTANIE: 
Czy zostały już opracowane lub kiedy planowane i czy w ogóle jest opublikowanie 
wytycznych dot. zamówień publicznych poniżej 30.000 euro lub dla podmiotów nie 
zobligowanych ustawowo do stosowania PZP? 
ODPOWIEDŹ: 
IZ RPO WD nie opracowała wytycznych dot. zamówień publicznych poniżej 30.000 euro lub 
dla podmiotów nie zobligowanych ustawowo do stosowania PZP. Kwestie związane z zasadą 
konkurencyjności wynikają i są zawarte w rozdziale 6 w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” - 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatko
w_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf. Jednocześnie informuję, że od 7 grudnia 2015 r. uruchomiona 
została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępna pod adresem: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Powyższe narzędzie będzie służyć 
publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady 
konkurencyjności. 
 
PYTANIE: 
Jakie dokumenty dot. zabezpieczenia środków na etapie podpisywania umowy będą 
wymagane od parafii - tj. kościelnej osoby prawnej lub jaki dokument reguluje te kwestie?? 
ODPOWIEDŹ: 
W ramach kryterium merytorycznego ogólnego 1. Sytuacja finansowa wnioskodawcy dla 
wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 w trakcie oceny finansowo-ekonomicznej 
projektu będzie sprawdzane, czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość 
realizacji projektu (z uwzględnieniem innych zadań inwestycyjnych). Kryterium to jest 
obligatoryjne – spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania. 
Posiadanie promesy kredytowej, umowy kredytowej, promesy leasingowej na minimalną 
kwotę równą wartości dofinansowania, oznaczać będzie spełnienie kryterium. W pozostałych 
przypadkach dokonana zostanie ocena sytuacji finansowej. W przypadku, gdy Beneficjentem 
będzie parafia, IZ RPO poprosi o stosowne oświadczenie o posiadaniu środków finansowych 



na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji. Wszelkie informacje nt. naboru wniosków o 
dofinansowanie oraz wymaganych załączników podane są na stronie internetowej pod 
adresem http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-3-dziedzictwo-
kulturowe-poddzialanie-4-3-1-dziedzictwo-kulturowe-osi/. 
 
PYTANIE: 
Czy w przypadku zamówień o wartości do 20 tys. PLN netto należy upubliczniać zapytanie 
ofertowe na stronie internetowej? Czy w odniesieniu do takich zamówień należy stosować 
zasadę konkurencyjności? 
ODPOWIEDŹ: 
Kwestie związane z zasadą konkurencyjności zawarte zostały w rozdziale 6 (Wspólne warunki 
i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków) w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” - 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatko
w_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf. Zgodnie z zapisami ww. Wytycznych na Beneficjencie 
spoczywa obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez 
upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub innej 
powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych w celu 
wybrania najkorzystniejszej oferty. Dotyczy to wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 
50 tys. PLN netto włącznie. W przypadku wydatków o wartości do 50 tys. PLN netto włącznie 
(pkt. 6.2 podpunkt 5) IZ PO może określić w wytycznych programowych lub umowie o 
dofinansowanie szczegółowe warunki i procedury potwierdzania przez Beneficjentów, że 
wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki ponoszone przez Beneficjenta 
powinny być zgodne z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a 
także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych. W przypadku 
zamówień i konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 30 tys. Euro, Beneficjenta obowiązuje stosowanie Prawa Zamówień Publicznych (art. 4 
pkt.8 ustawy PzP). Jednocześnie informuję, że od 7 grudnia 2015 r. uruchomiona została 
Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępna pod adresem: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
Powyższe narzędzie będzie służyć publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów 
zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. 
 
PYTANIE: 
Jeśli w ramach działania 4.3. Dziedzictwo kulturowe - w ramach zadania planujemy ujęcie 
termomodernizacji, czy jest wtedy potrzebny audyt energetyczny jako załącznik do Wniosku 
o Dofinansowanie? 
ODPOWIEDŹ: 
Jeżeli w ramach projektu realizowanego w ramach działania 4.3 ujęta zostanie 
termomodernizacja budynku jako jeden z elementów budowlanych, to w ramach oceny pod 
względem Kryteriów merytorycznych specyficznych (kryterium 9: Długotrwałe efekty 
społeczno-ekonomiczne projektu) Beneficjent może otrzymać maksymalnie 4 punkty 
(nieuzyskanie w tym kryterium punktów nie oznacza odrzucenia wniosku). Promowane będą 
rozwiązania wpływające na poprawę efektywności funkcjonowania obiektów/instytucji w 
długim okresie, w tym rozwiązania pozwalające na: 

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-3-dziedzictwo-kulturowe-poddzialanie-4-3-1-dziedzictwo-kulturowe-osi/
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-3-dziedzictwo-kulturowe-poddzialanie-4-3-1-dziedzictwo-kulturowe-osi/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf


1. obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych oraz na działalność 
kulturalną (m. in. spadek kosztów utrzymania obiektu/instytucji w wartości wydatków 
ogółem (w przypadku, gdy przedmiotem projektu będzie użytkowana infrastruktura) lub 
zastosowanie rozwiązań efektywnych kosztowo (gdy przedmiotem projektu będzie 
infrastruktura nieużytkowana dotychczas). 
2. zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych (wnioskodawca zakłada w 
projekcie i potrafi udowodnić zastosowanie rozwiązań wpływających na efektywność 
energetyczną. Zaproponowane rozwiązania wynikają z przeprowadzonego audytu 
energetycznego. Kryteria dostępu zamieszczone są w ogłoszeniu o konkursie pod adresem 
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-3-dziedzictwo-kulturowe-
poddzialanie-4-3-1-dziedzictwo-kulturowe-konkurs-horyzontalny/ w załączniku nr 3 do 
Regulaminu konkursu. 
 
PYTANIE: 
Jeśli w ramach obiektu, który starać się będzie o dofinansowanie inwestycji do tej pory 
odbywały się i organizowane były cykliczne koncerty, a w wyniku realizacji projektu zostanie 
rozszerzona oferta kulturalna (dokładnie muzyczna) o 3 nowe typy koncertów w ramach 
oferty muzycznej, czy zostanie spełnione kryterium i możliwe będzie uzyskanie 3 pkt (czy 
nowe typy koncertów i wydarzeń muzycznych są uznane za nowe formy?). Czy też uzyskanie 
3 pkt. będzie możliwe wyłącznie, jeśli obok dotychczasowej oferty muzycznej włączone 
zostaną:  oferta teatralna, oferta  filmowa, oferta wystawiennicza?? 
ODPOWIEDŹ: 
W opisanym przypadku nowe typy koncertów nie powinny być potraktowane jako nowe 
formy działalności kulturalnej/turystycznej. W takiej sytuacji uzyskanie punktów przy ocenie 
tego kryterium będzie możliwe, jeśli wprowadzone będą nowe oferty (poza ofertą 
muzyczną). Ocena tego kryterium należy jednak do niezależnego eksperta i od opisu 
wynikającego z wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
PYTANIE: 
Czy zaliczka może zostać wykazana jako jedno ze źródeł finansowania w projekcie, czy ona 
jest już w ujęta w ramach kwoty dofinansowania?  
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z paragrafem 8 Umowy o dofinansowanie kwota zaliczki stanowi część 
dofinansowania wyrażoną w %. W przypadku działania 4.3 wysokość zaliczki wynosi nie 
więcej niż 40% wartości dofinansowania. 
 
PYTANIE: 
Proszę o wyjaśnienie, czy Beneficjent zobowiązany jest do dodatkowego zabezpieczenia 
zaliczki?  
ODPOWIEDŹ: 
Paragraf 15 Umowy wskazuje, kto jest zwolniony z ustanawiania i wnoszenia zabezpieczenia 
należytego wykonania zobowiązań wynikających z warunków Umowy, tym samym z 
zabezpieczenia zobowiązań wynikających z przyznanej zaliczki. W przypadku pobierania 
zaliczki, która jest częścią dofinansowania, Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia 
dodatkowego zabezpieczenia dla pobieranej zaliczki w wysokości nie mniejszej niż wartość 
wynikająca z wniosku o płatność (wnioskowanie o zaliczkę odbywa się w formie złożenia 
wniosku o płatność zaliczkową) wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla 

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-3-dziedzictwo-kulturowe-poddzialanie-4-3-1-dziedzictwo-kulturowe-konkurs-horyzontalny/
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-3-dziedzictwo-kulturowe-poddzialanie-4-3-1-dziedzictwo-kulturowe-konkurs-horyzontalny/


zaległości podatkowych obowiązującej w dniu składania wniosku o płatność (przy wyliczaniu 
odsetek należy uwzględnić okres do 90 dnia następującego po dniu zakończenia realizacji 
Projektu. Punkt 11 paragrafu 8 Zaliczka mówi, iż w terminie 90 dni Beneficjent jest 
zobowiązany rozliczyć co najmniej 70% otrzymanej zaliczki). 
 
PYTANIE: 
W nawiązaniu do zapisu paragrafu 8 pkt. 5, który wyklucza weksel i deklarację oraz do zapisu 
paragrafu 15 (przypis 50), który wskazuje jako możliwą formę dodatkowego zabezpieczenia 
weksel, proszę o potwierdzenie i informację, czy zaliczka w wysokości 40% dofinansowania 
nie przekraczającego 10 000 000,00 zł będzie możliwa do wypłacenia na weksel??  
ODPOWIEDŹ: 
Paragraf 15 mówi o zabezpieczeniu zaliczki w formie weksla In blanco wraz z deklaracją 
wekslową, ale zgodnie z zapisem przypisu 50 – w uzasadnionych przypadkach na wniosek 
Beneficjenta IZ może wyrazić zgodę na zmianę formy zabezpieczenia. Zaliczka w wysokości 
40% dofinansowania nie przekraczającego 10 000 000,00 zł będzie możliwa do wypłacenia na 
weksel jedynie w przypadku wyrażenia przez IZ zgody na taką formę zabezpieczenia. 
Jednocześnie Beneficjent będzie musiał uzasadnić konieczność zastosowania i wyboru takiej 
formy zabezpieczenia. 
 
PYTANIE: 
Jeśli Wnioskodawcą jest Parafia, a projekt nie będzie będzie generował przychodu, jak należy 
podejść do zagadnienia luki finansowej?  
ODPOWIEDŹ: 
W przypadku projektów, które nie generują dochodu nie będzie wyliczana luka w 
finansowaniu. Zagadnienia dotyczące luki w finansowaniu regulują „Wytyczne w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” -
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5193/NOWE_Wytyczne_PGD_PH_2014_202
0_podpisane.pdf. 
 
PYTANIE: 
Jak należy rozumieć wskaźniki merytoryczne z punktu C i jaki jest sposób ich wyliczania 
(Kryteria te nie dotyczą naborów w ramach ZIT)?  
ODPOWIEDŹ: 
Przy każdym naborze dotyczącym działania 4.3 RPO WD, dołączone są Kryteria wyboru 
projektów – Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. W przypadku poddziałań 4.3.2, 4.3.3 i 
4.3.4 nie ma zastosowania część c. Kryteria merytoryczne – wpływ projektów na realizację 
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – dla poszczególnych działań RPO WD 
2014-2020 – zakres EFRR. Do wskazanych powyżej naborów tej części odpowiadają Kryteria 
oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT. Jeśli chodzi o kryterium „Wpływ projektów na 
realizację wartości docelowej wskaźników” wskazane są konkretne liczby, dla wskaźnika 
dotyczącego liczby odwiedzin przedziały liczbowe, za które można uzyskać punkty oraz 
określona dla nich liczba punktów, jaką można uzyskać. Maksymalna liczba punktów możliwa 
do uzyskania dla danego wskaźnika wynika z całkowitej liczby punktów w tym kryterium i 
określonej wagi wskaźnika – np. 16,8 pkt x 40% = 6,72 pkt. Przykładowo projekt, w którym: 

- wskaźnik „Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] będzie wynosić 1, 
projekt uzyska 1,68 pkt; 



oraz 

- wskaźnik „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 
[odwiedziny/rok] będzie wynosić 4000, projekt uzyska 2,52 pkt. 

W związku z powyższym powyższy projekt uzyska w ramach tego kryterium 4,2 pkt. 
 
PYTANIE: 
Projekt polega na ogólnej rewitalizacji, przebudowie istniejącej płyty rynku (przebudowa 
nawierzchni placu i dróg, zagospodarowanie zieleni, mała infrastruktura, fontanna, 
oświetlenie itp.).Projekt będzie polegał na przystosowaniu obiektu do pełnienia przez niego 
nowych funkcji. Zadanie będzie prowadzone w obszarze historycznego ośrodka miasta 
wpisanego do rejestru zabytków. Beneficjent posiada decyzję pozwolenia Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę. Czy powyższy typ 
projektu jest zgodny z ogłoszeniem i będzie kwalifikowany?  
ODPOWIEDŹ: 
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spełnienie wymogów zawartych w ogłoszeniu o 
konkursach oraz w Regulaminach, w których zapisane są szczegółowe warunki oraz wymogi 
dla danego konkursu. Ponadto podane są kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich 
znaczenia. Jeżeli Państwa obiekt (oraz jego otoczenie) wpisany jest do rejestru 
prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz spełnia 
wymogi kwalifikowalności, tj.: 

• obejmuje koszty rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji, 
zachowania i adaptacji oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów 
zabytkowych, 

• będzie pełnił nowe funkcje (w szczególności działalność kulturalną, turystyczną), 

ponadto posiadają Państwo ostateczną decyzję pozwolenia na budowę (w tym decyzję 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę, przebudowę elementu, 
który jest przedmiotem projektu), to istnieje szansa dofinansowania Państwa projektu. 
Proszę pamiętać, że podczas oceny projektu pod uwagę brane są kryteria dostępu. Projekt 
jest oceniany pod względem: 

- technicznym (czy wymagane pola zostały wypełnione, czy wszystkie załączniki zostały 
przedstawione, czy widnieją wszystkie podpisy oraz pieczątki), 

- formalnym (poprawność wypełnienia formularza wniosku, wyboru obligatoryjnych 
wskaźników, zgodności z limitami w ramach kategorii kosztów, kwalifikowalności, okresu i 
miejsca realizacji oraz zgodności z rejestrem zabytków), 

- merytorycznym (ocena finansowo-ekonomiczna projektu, podczas której Wnioskodawca 
otrzymuje punkty za spełnienie danego kryterium, w tym ogólnego i specyficznego. 
Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 52 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020, tzw. ustawy wdrożeniowej podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o 
dofinansowanie projektu albo decyzja o dofinansowanie projektu. 



PYTANIE: 
Czy w ramach działania 4.3.B Instytucje kultury, w tym: 1)przebudowa/rozbudowa obiektów 
zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), w tym 
zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających ogólne koszty eksploatacji; 2)  
doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty odpowiadającej 
na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego 
oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce - Jako uzupełniający element wyżej 
wymienionych projektów będą mogły być realizowane: 
•  dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
•  adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej); 
•  przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi, chodniki, drogi) – do 
15% wartości projektu.  
Czy jeśli instytucja kultury chce dostosować obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych (jako 
element uzupełniający) to jest to kwalifikowane?  
ODPOWIEDŹ: 
Jeżeli instytucja kultury zamierza dostosować obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych, to 
wydatki ponoszone w ramach elementów budowlanych związanych z wykonaniem 
podjazdów dla niepełnosprawnych są kwalifikowalne, ale tylko jako element 
uzupełniający/dodatkowy. 
 
PYTANIE: 
Czy istnieje możliwość aktualizacji projektu budowlanego po złożeniu wniosku o  
dofinansowanie. Czy jest możliwość złożyć jako podstawę projekt, który jest w chwili naboru 
(kwestie remontu i naprawa konstrukcji nośnej budynku zabytkowego), natomiast w trakcie 
oceny wniosku dokonana zostanie aktualizacja projektu lub wykonanie projektu zamiennego, 
który obejmowałby kompleksowo kwestie konstrukcyjne i wykończeniowe??  
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu – Wyciąg z 
Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 w dniu 6.11.2015 
r. – w ramach kryterium Poprawność wypełnienia złożonego wniosku weryfikowane jest, czy 
wszystkie pola we wniosku o dofinansowanie zostały wypełnione zgodnie z instrukcją 
wypełnienia wniosku o dofinansowanie oraz treścią Regulaminu danego konkursu oraz czy 
załączniki do wniosku są aktualne i zostały poprawnie wypełnione. Kryterium to jest 
obligatoryjne, spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania. Istnieje 
możliwość jednorazowej korekty. Jednakże w formularzu wniosku nie figuruje załącznik pod 
nazwą „projekt budowlany”, więc podczas oceny wniosku o dofinansowanie projektu IZ RPO 
WD nie będzie brała pod uwagę takiego załącznika. Proszę jednak mieć na uwadze fakt, iż w 
ramach oceny wniosku o płatność sprawdza się nie tylko poprawność złożonych 
dokumentów. Na etapie rozliczenia projektu (podczas weryfikacji wydatków lub kontroli) IZ 
zawsze może poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów celem sprawdzenia 
zasadności i celowości wydatków. W załączeniu przekazuję formularz wniosku. Podaję link do 
strony, na której zamieszczony jest zakres wniosku o dofinansowanie 
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-3-dziedzictwo-kulturowe-
poddzialanie-4-3-1-dziedzictwo-kulturowe-konkurs-horyzontalny/. 
 
 
 

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-3-dziedzictwo-kulturowe-poddzialanie-4-3-1-dziedzictwo-kulturowe-konkurs-horyzontalny/
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-3-dziedzictwo-kulturowe-poddzialanie-4-3-1-dziedzictwo-kulturowe-konkurs-horyzontalny/


PYTANIE: 
Gmina chce złożyć jeden projekt, który będzie obejmował dwa zadania wpisujące się w 
regulamin konkursu. Oba zadania są ujęte oddzielnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
(dalej WPF). Czy nazwa projektu składanego w ramach ogłoszonego konkursu musi być taka 
sama jak nazwa zadania wpisanego do WPF? Tym samym czy konieczne jest, aby Gmina w 
WPF połączyła dwa zadania w jedno, tożsame z tytułem projektu?  
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie  z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu – Kryteria merytoryczne ogólne 
– oceniana jest sytuacja finansowo-ekonomiczna projektu, w tym kryterium pn.: Sytuacja 
finansowa Wnioskodawcy. W ramach tego kryterium będzie sprawdzane, czy sytuacja 
finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu (z uwzględnieniem 
zapisów ustawy o finansach publicznych). Tym samym dokonana zostanie ocena sytuacji 
finansowej wnioskodawcy. Jest to kryterium obligatoryjne, niespełnienie oznacza odrzucenie 
wniosku. Jeżeli Państwa projekt jest zapisany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i podczas 
weryfikacji wniosku oraz omawianego załącznika nie będzie problemu z jego identyfikacją 
pod względem nazwy inwestycji oraz posiadanych środków, to taki zapis może zostać w 
WPF. Proszę wziąć pod uwagę to, że tytuł projektu podany we wniosku o dofinansowanie 
powinien być tożsamy z zapisami nazwy inwestycji w WPF. Zgodnie z zapisami załącznika 
„Wskazówki pomocne Wnioskodawcy przy wypełnieniu formularza wniosku o 
dofinansowanie” tytuł projektu należy sformułować w taki sposób, aby zawierał informacje 
dotyczące realizacji przedsięwzięcia tj. lokalizację geograficzną, zakres przedmiotowy, etap 
realizacji. Jednocześnie tytuł projektu musi być adekwatny do jego zakresu rzeczowego, tj. 
musi być zbieżny z tytułem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/wykonania robót 
budowlanych oraz dokumentacji projektowej. Oznacza to, iż część tytułu pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych lub dokumentacji 
projektowej musi zawierać się w tytule projektu. Tym samym nazwa zadania zapisana w WPF 
powinna być tożsama z nazwą zadania zapisaną w innych dokumentach związanych z 
realizowanym projektem. W przypadku złożenia jednego wniosku o dofinansowanie 
obejmującego realizację inwestycji w dwóch miejscowościach stosowne będzie opisanie 
sytuacji w formularzu wniosku wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób zabezpieczono środki na 
zrealizowanie inwestycji. Dodatkowo informuję Państwa, iż źródła finansowania operacji 
należy przedstawić w Montażu Finansowym w formularzu wniosku o dofinansowanie 
projektu. W załączeniu link do „Wskazówek…” http://rpo.dolnyslask.pl/wp-
content/uploads/2015/12/zakres_wniosku_zalaczniki.zip. 
 
PYTANIE: 
We „Wskazówkach pomocnych Wnioskodawcy przy wypełnianiu formularza wniosku o 
dofinansowanie”, w pkt. II/C. „tytuł projektu” widnieje zapis, że tytuł projektu, określony w 
pozwoleniu na budowę musi się zawierać w tytule projektu. Zakres prac ujęty we wniosku o 
dofinansowanie jest szerszy niż ten określony w pozwoleniu. Oprócz robót budowlanych, 
projekt będzie dotyczył nowoczesnych rozwiązań multimedialnych i wyposażenia. Na 
potrzeby wniosku o dofinansowanie została zaktualizowana dokumentacja projektowa, 
gmina wystąpiła do RDOŚ o wydanie zaświadczeń, zadanie jest ujęte w budżecie. Tytuł 
zadania określony jako "Budowa" podany w budżecie oddaje idealnie zakres projektu 
określony w dokumentacji projektowej, natomiast w pozwoleniu na budowę nazwa zadania 
została określona jako „Przebudowa”. Czy tytuł projektu przyjęty przez wnioskodawcę jako 
szerszy (ujmujący w projekcie większy zakres prac niż tylko budowa) będzie poprawny?  

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2015/12/zakres_wniosku_zalaczniki.zip
http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2015/12/zakres_wniosku_zalaczniki.zip


ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisami załącznika „Wskazówki pomocne Wnioskodawcy przy wypełnieniu 
formularza wniosku o dofinansowanie” tytuł projektu należy sformułować w taki sposób, aby 
zawierał informacje dotyczące realizacji przedsięwzięcia tj. lokalizację geograficzną, zakres 
przedmiotowy, etap realizacji. Jednocześnie tytuł projektu musi być adekwatny do jego 
zakresu rzeczowego, tj. musi być zbieżny z tytułem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
budowy/wykonania robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej. Oznacza to, iż część 
tytułu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych lub 
dokumentacji projektowej musi zawierać się w tytule projektu. Tym samym tytuł/nazwa 
projektu nadany przez Państwa powinien przede wszystkim być zbieżny z treścią decyzji 
pozwolenia na budowę, gdyż z dokumentu tego wynika, co jest przedmiotem inwestycji oraz 
jaki jest zakres robót budowlanych. Jeżeli Państwa inwestycja jest podobnie zatytułowana w 
uchwale budżetowej i zawiera w sobie elementy budowlane, na które już mają Państwo 
pozwolenie, proponuję ujednolicić nazwę zadania w taki sposób, aby zawierała w sobie 
elementy budowlane i finansowe operacji, np. połączeniu obu nazw zadania. 
 
PYTANIE: 
Czy beneficjent otrzyma punkt na etapie oceny merytorycznej w ramach kryteriów 
specyficznych dla działania 4.3 w ramach kryterium 4. Zastosowanie multimediów (w ramach 
kryterium będzie sprawdzane, czy w projekcie przewidziano zastosowanie multimediów, 
wpływających na wzrost atrakcyjności prezentacji dziedzictwa kulturowego i działalności 
kulturalnej) - w przypadku, gdy projekt zawiera zakup multimediów, ale są one 
wprowadzone jako wydatek niekwalifikowalny projektu?  
ODPOWIEDŹ: 
W przypadku kryterium merytorycznego specyficznego  nr 4 pod uwagę brane jest 
Zastosowanie multimediów w projekcie. Podczas oceny będzie sprawdzane, czy w projekcie 
przewidziano zastosowanie takich rozwiązań (wpływających na wzrost atrakcyjności 
prezentacji dziedzictwa kulturowego  i działalności kulturalnej). Tym samym za zastosowanie 
usprawnień multimedialnych projekt otrzyma 1 punkt. Jeżeli w projekcie nie przewidziano 
zastosowania ww. multimediów, to logicznym jest nieuzyskanie dodatkowego punktu, 
natomiast niezastosowanie multimediów nie wyklucza projektu z dalszej oceny. W ramach 
tego kryterium nie będzie oceniane, czy wydatek związany z zastosowaniem multimediów 
jest dla Wnioskodawcy kwalifikowany lub nie. W związku z tym prawdopodobne jest, że 
Państwa projekt otrzyma dodatkowy punkt. Ostateczna decyzja należy jednak do eksperta 
oceniającego wniosek o dofinansowanie. 
 
PYTANIE: 
Czy w ramach konkursu 4.3.1 możliwe jest realizowanie w ramach jednego projektu, jako 
koszty kwalifikowane, zakresu projektu wpisującego się jednocześnie w dwa priorytety 
zadaniowe wskazane w ogłoszeniu:   
1. rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i 

adaptacja oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych; 
2. przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do 

prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego 
sprzętu/wyposażenia; które będą realizowane na dwóch nieruchomościach (obok siebie) 
wpisanych do Rejestru zabytków? Przy czym pierwszy priorytet ma być realizowany na 
jednej z nich, a drugi - na drugiej?  



ODPOWIEDŹ: 
Istnieje możliwość zawarcia w ramach jednego projektu dwóch zakresów prac (dwóch 
priorytetów), jednak w Państwa sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się złożenie 
dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach zadania 4.3.1.A oraz 4.3.1.B. Jeżeli są to 
nieruchomości wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, to każdy z nich znajduje się 
pod inną pozycją w tym Rejestrze. Dodatkowo realizacja zadań w ramach dwóch różnych 
nieruchomości wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, więc wydaje się, że uzyska Pan 
dwie różne (odrębne) decyzje pozwolenia na budowę/przebudowę/rozbudowę danego 
obiektu. Co więcej, w ramach tych inwestycji będą inne cele projektów – ten dotyczący m.in. 
rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz drugi związany z pracami budowlanymi mającymi 
na celu przebudowę obiektu na cele działalności kulturalnej i turystycznej. W związku z 
powyższym uzasadnione jest przedłożenie dwóch wniosków o dofinansowanie projektu, w 
których zaznaczone będą dwa inne cele. Dodatkowo pragnę Pana poinformować, iż we 
wniosku o dofinansowanie projektu bardzo ważną kwestią jest podanie wskaźników wraz z 
wartością oraz terminem ich osiągnięcia. Wskaźniki, jakie Beneficjent zamierza osiągnąć, 
badane są szczegółowo zarówno na etapie wdrażania projektu jak i jego rozliczania oraz na 
trwałości projektu. W związku z tym zaznaczenie  wskaźników nieadekwatnych do danego 
celu może zostać uznane jako błędne na etapie oceny wniosku. 
 
PYTANIE: 
Czy w ramach zadania: przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji 
(w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem 
niezbędnego sprzętu/wyposażenia możliwe będzie zakupienie kamery i założenie strony 
internetowej dla całego projektu - na której możliwe będzie oglądanie przedmiotowego 
zabytku - żeby wpisywało się w 'przystosowanie obiektu do prowadzenia działalności 
turystycznej"?  
ODPOWIEDŹ: 
Zakup niezbędnego sprzętu/wyposażenia nie obejmuje utworzenia stron internetowych, 
natomiast preferowane jest utworzenie innej formy działalności turystycznej, np. infokioski. 
 
PYTANIE: 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego - wskaźniki: "wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach O/K/M" i "wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) O/K/M" brzmią podobnie. W sytuacji gdy wnioskodawcą jest gmina, czy 
wybrać z listy wskaźników wskaźnik "wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach 
(innych niż przedsiębiorstwa) O/K/M". Jak należy rozumieć znaczenie wskaźnika "liczba 
utrzymanych miejsc pracy"? Jeśli dotychczas zatrudniony pracownik będzie zatrudniony na 
innym stanowisku, to czy powinno się wykazać tą osobę jako 1 utrzymane miejsce pracy? Czy 
może dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy planowane są zwolnienia w jednostce, a realizacja 
projektu pozwoli utrzymać dotychczasowe etaty, ale już na innych stanowiskach? Jak należy 
interpretować wskaźnik "liczba nowo utworzonych miejsc pracy- pozostałe formy"? Wg 
załącznika nr 4 do dokumentacji konkursowej są to np. umowy cywilnoprawne. Czy ilość 
zawieranych umów należy przeliczyć na liczbę pełnych etatów, czy podać ilość zawieranych 
umów (nie w każdej umowie jest określona ilość godzin lub dni, czasami zlecenie jest 
rozliczane zadaniowo)? Jeśli będzie to ilość zawieranych umów, to czy w sytuacji gdy z daną 
osobą zostanie podpisanych więcej umów, czy należy je zsumować?  
 



ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu wskaźnik pn. Wzrost 
zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) O/K/M oznacza 
nowe miejsca pracy brutto we wspartych przedsiębiorstwach wyrażone w ekwiwalencie 
pełnego czasu pracy (EPC). Wskaźnik ukazuje zmianę „przed-po” i obejmuje część wzrostu 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie będącego bezpośrednim skutkiem zakończenia realizacji 
projektu (nie są wliczani pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu). Miejsca pracy mogą 
być pełnoetatowe, na część etatu lub sezonowe, przy czym etaty częściowe podlegają 
sumowaniu, lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Jeżeli chodzi o wskaźnik pn. Liczba 
utrzymanych miejsc pracy – jest to miejsce pracy utworzone w wyniku realizacji projektu – 
nie powoduje wzrostu zatrudnienia, jednak osoba wykonująca (dodatkowe lub nowe) 
obowiązki służbowe czyni to na rzecz projektu. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 
pozostałe formy – np. miejsca pracy do obsługi projektu – chodzi o zapewnienie miejsca 
pracy, ale tylko na czas realizacji i rozliczenia projektu. 
 
PYTANIE: 
Jesteśmy instytucją kultury. W ramach projektu chcielibyśmy rozbudować naszą 
infrastrukturę o miejsce na terenie zielonym przyległym do obiektu instytucji, które będzie 
spełniało następujące funkcje:  
- będzie to szachownica z szachami (zewnętrzne) z miejscem do przechowywania szachów 
kiedy nie będzie z nich nikt korzystał,                                   
- szachownica ta będzie spełniać również funkcję parkietu do tańca - będą tam organizowane 
imprezy taneczne, koncerty,     
- scena wyposażona w  niezbędne nagłośnienie oraz oświetlenie,               
- na terenie powstanie oświetlenie (częściowo zastosujemy oświetlenie z odnawialnych 
źródeł energii. (teren częściowo zacieniony drzewami),              
- monitoring terenu.                    
Proszę o dopowiedz czy to zadanie kwalifikuje się do działania 4.3B.?            
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z treścią ogłoszenia dotyczącego działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe 
dofinansowanie będzie można uzyskać na zadania takie jak:  

 przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem 
niezbędnego sprzętu), w tym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych 
zmniejszających ogólne koszty eksploatacji;       

 doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty 
odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z 
rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;             

 oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji.          

Z opisu projektu wynika, iż nie będzie rozbudowywana/przebudowywana siedziba czy też 
budynek, lecz teren przylegający do budynku. Wszystkie elementy dotyczą przebudowy 
terenu zewnętrznego, natomiast zapisy SZOOP RPO WD oraz warunki Konkursu dopuszczają 
przebudowę obiektów oraz zastosowanie w nich rozwiązań energooszczędnych 
prowadzących do zmniejszenia kosztów utrzymania danego obiektu. W związku z tym 
przypuszczalnie Państwa projekt nie zawiera kosztów, które kwalifikują się do wsparcia w 
ramach działania 4.3. Ostatecznie jednak projekt oceniany jest przez eksperta i to on 
podejmuje decyzję, czy dany projekt podlega wsparciu. 



PYTANIE: 
Bardzo proszę o informację na temat ewentualnego odrzucenia wniosku, gdy Partnerem 
wnioskodawcy jest instytucja kultury (Muzeum). Regulamin stanowi : „I. Projekty 
realizowane przez instytucje kultury (…) nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 
RPO WD.”, ale zapis ten dotyczy również Partnera?  
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisami Wskazówek pomocnych Wnioskodawcy przy wypełnieniu formularza 
wniosku o dofinansowanie Partner jest to podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy 
wdrożeniowej, realizujący wspólnie z beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) 
projekt na warunkach określonych w umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby 
ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Jest to podmiot upoważniony do 
ponoszenia wydatków na równi z beneficjentem. Należy pamiętać, że Partnerem nie może 
być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Umowa o partnerstwie 
nie może być również zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I 
do rozporządzenia Komisji (UE nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,str.1). Wnioskodawca musi sprawdzić, czy partnerzy 
występujący w projekcie są uprawnieni do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego 
konkursu (zgodnie z katalogiem wnioskodawców określonym w regulaminie danego 
konkursu). Dodatkowo pragnę poinformować, iż w projektach w ramach działania 4.3 
Dziedzictwo kulturowe nie przewiduje się odrębnego kryterium dot. partnerstwa. W ramach 
kryterium 16 oceny merytorycznej „Ponadregionalny charakter projektu” formalnie 
wnioskodawca może otrzymać 1 pkt., jeśli jego projekt będzie zrealizowany w partnerstwie 
na zasadach opisanych w kryterium. Nieuzyskanie punktów w ramach tego kryterium nie 
oznacza odrzucenia wniosku. 

 


