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Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,    
 
Programy Operacyjne są szansą dla Polski. Mają wpływ na rozwój gospodarczy. Mogą 
poprawić atrakcyjność inwestycyjną Polski. Mogą stymulować rozwój regionów. Bez 
wątpienia – zgodnie z ich celami – stanowią wsparcie w zakresie dostosowania 
standardów Ŝycia, pracy i środowiska do ustalonych w Traktacie Akcesyjnym.  

Programy Operacyjne mogą diametralnie zmienić Polskę i Polaków. 

Są szansą dla „małych ojczyzn”, dla ich rozwoju, zmiany ich postrzegania, podniesienia 
atrakcyjności, jako miejsca, w którym warto Ŝyć i pracować, które warto odwiedzać. 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w sposób szczególny moŜe 
oddziaływać na rozwój Państwa gmin, miast i powiatów oraz ich atrakcyjność. 

W części wdraŜanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – jednego z największych operatorów środków pomocowych w Polsce i Europie 
– program Infrastruktura i Środowisko moŜe pełnić szczególnie waŜną rolę. Inwestycje 
realizowane w ramach priorytetów ekologicznych, np. oczyszczalnie ścieków, systemy 
wodno-kanalizacyjne czy termomodernizacja mają przecieŜ bezpośredni wpływ na nasze 
Ŝycie, na funkcjonowanie jednostek samorządowych, na tworzenie nowych miejsc pracy 
i przyciąganie inwestorów. Gmina czysta ekologicznie staje się na rynku wartością 
wcale nie mniejszą niŜ sprawny system transportowy, atrakcyjne tereny inwestycyjne  
i przychylność dla przedsiębiorczości. 

Program Infrastruktura i Środowisko w priorytetach, za które odpowiedzialny jest 
Narodowy Fundusz, ma takŜe wspomagać wywiązywanie się z trudnych dla Polski 
zobowiązań akcesyjnych w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń w wodach i powietrzu 
oraz uporządkowania gospodarki odpadami. 

Obowiązki przyjęte w trakcie negocjacji warunków członkostwa w Unii  
są obowiązkami nas wszystkich: urzędów centralnych, wojewódzkich, samorządów 
kaŜdego szczebla. Są powaŜnym wyzwaniem dla Polski. 

Od aktywności wszystkich zaleŜy, czy oddane nam do dyspozycji w tym programie  
28 miliardów euro zainwestujemy tak, by za rok, dwa nie ponosić dodatkowych opłat 
za emisję przekraczającą normy zapisane w Traktacie Akcesyjnym. 

Program Operacyjny Program Operacyjny Program Operacyjny Program Operacyjny jestjestjestjest więc więc więc więc szansą, by sobie wzajemnie pomóc. szansą, by sobie wzajemnie pomóc. szansą, by sobie wzajemnie pomóc. szansą, by sobie wzajemnie pomóc.    

    
Ten podręcznik pomoŜe Państwu upewnić się w trzech sprawach: 

1. Czy moŜecie być beneficjentem środków pomocowych? 

2. Jakie warunki powinniście spełnić, by aplikować o środki w ramach PO IiŚ dla  
IX osi priorytetowej działania 9.1, 9.2, 9.3? 

3. Jak przygotować i realizować projekt inwestycyjny w ramach PO IiŚ? 

 

Zapraszamy do współpracy 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

 

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad 

przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków 

unijnych zaangaŜowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co 

stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności. 

 

Cel Programu 

 

Celem programu Infrastruktura i Środowisko jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski 

i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i 

poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu toŜsamości kulturowej i rozwijaniu 

spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 

(NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z 

programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia załoŜonych w 

nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest równieŜ 

waŜnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele 

priorytetowe Unii Europejskiej stanowią w ramach programu 66,23% całości wydatków ze 

środków unijnych. 

Obecny kształt Programu 

 

Łączna wielkość środków finansowych zaangaŜowanych w realizację Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 37,6 mld euro, z czego 

wkład unijny wynosić będzie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro. 

 

PO IiŚ – największy program dla Polski 

 

• Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej w latach 2007-2013 

• Na Polskę przypada prawie 28 mld euro, czyli 42% całości środków polityki spójności 

• Z tego 18% na środowisko 
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Jak korzystać z PODRĘCZNIKA? 
 

 
PODRĘCZNIK stanowi zbiór podstawowych wiadomości na temat Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) oraz IX osi priorytetowej dla wszystkich, którzy 

zamierzają aplikować o środki Unii Europejskiej. We wstępnej części celowo jedynie 

przywołano podstawowe dokumenty, na podstawie których został wdroŜony Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Podstawą prezentacji poszczególnych działań jest 

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego 

ostatnia aktualizacja (dokument 3.0) miała miejsce 1 grudnia 2008 roku. Dla ułatwienia 

bliŜszego zapoznania się z tym i innymi dokumentami podane zostały adresy stron 

internetowych, na których moŜna znaleźć pełną treść przytaczanych dokumentów. Nie sposób 

bowiem w tym przewodniku zawrzeć całą niezbędną wiedzę o PO IiŚ wraz z informacjami o 

IX osi priorytetowej. Ale teŜ nie sposób wnioskować o środki finansowe bez gruntownej 

znajomości dokumentów źródłowych, szczególnie zawierających opis działań i procedur 

warunkujących spełnienie wymagań na kaŜdym etapie procesu wnioskowania. Dlatego teŜ 

zachęcamy Państwa po przeczytaniu Podręcznika do lektury tych dokumentów. Intencją 

autorów Podręcznika nie było wykonanie skrótów wszystkich niezbędnych dokumentów 

(zajęłoby to kilkaset stron) a odpowiedź na podstawowe pytania: 

 

• Kto moŜe być beneficjentem IX osi priorytetowej PO IiŚ, a w szczególności 

działania 9.1, 9.2 lub 9.3 i jak przebiega procedura wnioskowania 

o dofinansowanie ze środków unijnych?  

 

• Jak przebiega procedura naboru i oceny wniosków w poszczególnych 

działaniach priorytetu? 

 

• Jak naleŜy przygotować się do realizacji projektu i jak prawidłowo projekt 

prowadzić? 

 
PoniewaŜ Ŝaden podręcznik, informator czy vademecum nie odpowie na wszystkie pytania 
prosimy korzystać z pomocy pracowników Narodowego Funduszu, którzy chętnie udzielą 
Państwu dodatkowych informacji. Kontakt do specjalistów podany jest na str. 2 Podręcznika 
oraz przy elektronicznym opisie kaŜdej z osi priorytetowych PO IiŚ na stronie internetowej: 

www.nfosigw.gov.pl - to jest najwaŜniejsze dla Państwa źródło informacji! 
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I.  WPROWADZENIE 

 

1. Dokumenty strategiczne 
 

Dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system 

wdraŜania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS) w ramach 

budŜetu Wspólnoty na lata 2007–2013 jest Narodowa Strategia Spójności (NSS). Celem 

strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 

polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz 

wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Obok działań o 

charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSS będą realizowane za pomocą 

programów (tzw. programów operacyjnych), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), 

zarządzanych przez Zarządy poszczególnych województw i projektów współfinansowanych 

ze strony instrumentów strukturalnych, tj. m.in. program Infrastruktura i Środowisko. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 został zatwierdzony przez 

Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Było to zwieńczenie wielomiesięcznych 

prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość 

środków unijnych zaangaŜowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, 

co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce. 

 

Szczegółowy opis priorytetów 

 

Z uwagi na ogólny charakter programów operacyjnych kierowanych do Komisji Europejskiej, 

dla potrzeb krajowych przygotowany został dokument uszczegóławiający zapisy programu 

operacyjnego – Szczegółowy opis priorytetów programu. Wymóg przygotowania tego 

dokumentu wynikał z zapisów ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. Dokument ten, ze względu na szczegółowość zawartych w nim informacji, stanowi 

kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat moŜliwości i sposobu realizacji projektów w 

ramach programu operacyjnego. Wskazując szczegółowe typy projektów, listę potencjalnych 

beneficjentów oraz system wyboru projektów dokument ten ułatwi potencjalnemu 

beneficjentowi prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie. 
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2. System instytucjonalny Programu 

 

Podstawowymi instytucjami biorącymi udział we wdraŜaniu Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko są: 

• Instytucja Zarządzająca (IZ); 

• Instytucje Pośredniczące (IP); 

• Instytucje WdraŜające/ Instytucje Pośredniczące II stopnia (IW/IP2); 

• Instytucja Audytowa (IA); 

• Instytucja Certyfikująca (IC). 

 

W imieniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego Instytucją Zarządzającą (IZ) 

Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest Departament Koordynacji 

Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Do zadań IZ naleŜy 

m.in. zapewnienie zgodności wyboru projektów z kryteriami mającymi zastosowanie do 

programu operacyjnego oraz zasadami wspólnotowymi i krajowymi, weryfikacja realizacji 

projektów i poniesionych wydatków, dostarczanie Komisji Europejskiej informacji 

umoŜliwiających jej dokonanie oceny duŜych projektów, opracowywanie i przedkładanie KE 

rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji. 

 

Instytucja Zarządzająca deleguje część zadań instytucji pośredniczącej (IP), na drodze 

odpowiedniego porozumienia, określającego zakres zadań i obowiązków obu stron. W 

przypadku IX osi priorytetowej zadania IP powierzono Departamentowi Funduszy 

Europejskich w Ministerstwie Gospodarki. Odpowiedzialność za wdraŜanie poszczególnych 

działań jest powierzana instytucjom wdraŜającym/ instytucjom pośredniczącym II stopnia (IP 

II). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest IW dla działań 9.1, 

9.2 i 9.3 i odpowiada m. in. za obsługę beneficjentów, ocenę złoŜonych wniosków o 

dofinansowanie, nadzór nad realizacją pojedynczych projektów, ocenę wniosków o płatność i 

na tej podstawie wydawanie poleceń zapłaty. 

 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego certyfikuje Komisji Europejskiej 

prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych przy pomocy 

Departamentu Instytucji Certyfikującej. Instytucja Certyfikująca (IC) w zakresie pełnionej 

funkcji jest komórką niezaleŜną od komórek wykonujących funkcje IZ. 
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Instytucja Audytowa (IA) weryfikuje skuteczność działania systemu zarządzania i 

kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poprzez przeprowadzanie 

audytów w IZ, IP, IW/IP II oraz IC. Rolę Instytucji Audytowej powierzono Generalnemu 

Inspektorowi Kontroli Skarbowej powołanemu w strukturze Ministerstwa Finansów. IA w 

zakresie pełnionej funkcji jest komórką niezaleŜną od komórek wykonujących funkcje IZ oraz 

od IC. 

 

Ponadto we wdraŜaniu Programu biorą udział:  

• Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

(IK NSRO) 

• Ministerstwo Finansów 

 

Instytucja Koordynująca NSRO/NSS pełni podstawową rolę w ustalaniu standardów 

zarządzania i realizacji wszystkich programów operacyjnych finansowanych z funduszy 

europejskich w latach 2007-2013, w tym Programu Infrastruktura i Środowisko.  Instytucja 

Koordynująca NSRO/NSS jest umiejscowiona w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i 

odpowiada za koordynację wdraŜania funduszy strukturalnych w Polsce. 

Instytucją odpowiedzialną za otrzymywanie płatności z Komisji Europejskiej jest 

Ministerstwo Finansów. Sprawuje ono nadzór finansowy w zakresie środków publicznych, 

prowadzi obsługę środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej w ramach budŜetu 

państwa. 
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3. Podstawy prawne PO IiŚ 

 

PoniŜej zostały przytoczone tytuły podstawowych dokumentów związanych z Programem 

Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko wraz z ich adresami internetowymi. 

 
• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 wspierające wzrost 

gospodarczy i zatrudnienia. Narodowa Strategia Spójności. Dokument zaakceptowany 

decyzją Komisji Europejskiej. 

www.mrr.gov.pl/NR/rdonlyres/A1A61D68-4528-499F-9199-

5FE0E0533F0D/31941/NSRO_maj2007.pdf 

 
• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999.  

www.nfosigw.gov.pl/site/images/Rozp_1083_EFRR.pdf 

 

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/1994.  

 www.nfosigw.gov.pl/site/images/Rozp_1084_06.pdf 
 
 
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego z Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

www.nfosigw.gov.pl/site/images/Rozp_1828_06.pdf 

 

• Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

www.nfosigw.gov.pl/site/images/Ust_polit_rozwoju.pdf 

 

Uwaga! W dniu 19 grudnia 2008 r. weszła w Ŝycie Ustawa o zmianie niektórych 

ustaw w związku z wdraŜaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
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z 7 listopada 2008 r., wprowadzająca szereg zmian o charakterze legislacyjnym, 

które obowiązują dla konkursów ogłoszonych od dnia jej wejścia wŜycie. 

 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – dokument przyjęty przez Komisję 

Europejską 7 grudnia 2007 r.  

www.nfosigw.gov.pl/site/images/POIiS.pdf 

 

• Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 (wersja 

dokumentu 3.0 z dnia 1 grudnia 2008 r.) 

www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/Dokumenty/Program

+i+uszczegolowienie 

 

• Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko – Kryteria wyboru projektów – dokument 

zaktualizowany przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 30 grudnia 2008.  

www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/Dokumenty/Pr

ogram+i+uszczegolowienie 

 

Uwaga! Dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach 

konkursu nr 1/POIiŚ/9.3/2008 obowiązują Kryteria wyboru projektów, 

aktualne na dzień ukazania się ogłoszenia o planowanym naborze wniosków, 

tj. które zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura 

i Środowisko w dniu 5 lutego 2008 r. i 6 marca 2008 r. oraz zmienione 

w dniu 19 czerwca 2008 r. 

http://www.nfosigw.gov.pl/site/images/PriorytetIX.pdf  

 

• Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko – Organizacja systemu oceny i wyboru projektów. 

www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/Dokumenty/Pr

ogram+i+uszczegolowienie 
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Dodatkowo, na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego publikowane są 

aktualne Wytyczne MRR obowiązujące w okresie programowania 2007-2013. 

http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Okres%20programowania%202007-

2013/Wytyczne%20MRR/Strony/default.aspx  

 

Uwaga! Dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach juŜ 

uruchomionych konkursów obowiązują Wytyczne aktualne na dzień ukazania się 

ogłoszenia o planowanym naborze wniosków. 
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II. OPIS DZIAŁAŃ  

      OŚ PRIORYTETOWA IX 

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 

 

Projekty realizowane w ramach priorytetu IX powinny przyczynić się do podwyŜszenia 

sprawności wytwarzania energii oraz obniŜenia strat w procesie przesyłania, dystrybucji oraz 

uŜytkowania energii. Nowym obszarem są działania zmierzające do obniŜenia 

energochłonności sektora publicznego. Realizacja projektów z tego obszaru będzie mieć 

bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko i gospodarkę. Priorytet IX, jako prawidłową 

realizację celów, wskazuje wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem a takŜe 

zmniejszenie strat powstających przy dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. W ramach 

priorytetu wspierane teŜ będzie zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

poprzez budowę nowych i modernizację juŜ istniejących. Realizowane będą tylko te projekty, 

które wykazują wyraźny, pozytywny wpływ na środowisko poprzez zapewnienie znaczących 

oszczędności energii lub umoŜliwienie wzrostu odnawialnych źródeł energii.  

 

Planowana alokacja środków na działania 9.1, 9.2 i 9.3 [mln euro]: 

 Ogółem 

Środki UE 

(Fundusz 
Spójności) 

Środki 
publiczne 
krajowe 

Środki 
prywatne 

Działanie 9.1 418,86 83,77 18,68 316,41 

Działanie 9.2 163,58 139,04 3,21 21,33 

Działanie 9.3 110,54 55,27 55,27 0,00 

Razem 692,98 278,08 77,16 337,74 
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Działanie 9.1 - Wysokosprawne wytwarzanie energii 

Celem działania 9.1 jest: 

 
Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

Działanie realizowane przez: 

• wspieranie inwestycji w zakresie przebudowy i budowy jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu spełniającego 

wymogi wysokosprawnej kogeneracji;  

• promowanie wysokosprawnej kogeneracji na podstawie zapotrzebowania na 

ciepło uŜytkowe; 

• wsparcie projektów dotyczących skojarzonego wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych oraz nieodnawialnych; 

• budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której 

jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu 

spełniającymi wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone  

w dyrektywie 2004/8/WE. 

W ramach działania wyklucza się wsparcie dla technologii współspalania paliw kopalnych i 

biomasy lub biogazu oraz budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających 

odpady komunalne, które będą wspierane w ramach PO IiŚ z II osi priorytetowej (Działanie 

2.1). 

Beneficjentami osi IX działania 9.1 mogą być: 

• przedsiębiorcy; 

• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i 

porozumienia JST; 

• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego. 
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Przykładowe rodzaje projektów: 

 

1. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  

w skojarzeniu, w wyniku której jednostki te będą spełniały wymogi dla 

wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE.  

2. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te 

zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu spełniającymi 

wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE.  

 

Wielkość pomocy 

Minimalna wartość projektu – 10 mln PLN 
 

Maksymalna kwota wsparcia – 30 mln PLN 

 

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 

zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w 

programie pomocowym.  

 

Program pomocy publicznej - rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania 

pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek 

wysokosprawnego wytwarzania energii, opracowany na podstawie rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem (…) 

w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych). (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r. str. 3). 

Podstawa prawna: art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 Nr 140 poz. 984.) 

 

Minimalny wkład własny beneficjenta: 

� zgodnie z zasadami pomocy publicznej 
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Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii 

Celem działania 9.2 jest: 
 

Zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji energii 

elektrycznej i ciepła. 

Działanie realizowane poprzez: 

• budowę lub przebudowę (modernizację) kompleksowych obiektów w miejsce 

istniejących elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego i 

wysokiego napięcia, mającą na celu ograniczenie strat sieciowych; 

• przebudowę (modernizację) i budowę (w miejsce istniejącego systemu) sieci 

dystrybucji ciepła o największym potencjale obniŜenia strat energii. 

Do dofinansowania kwalifikować się będą wyłącznie te projekty dotyczące sieci 

elektroenergetycznych, które wykaŜą ograniczenie strat energii o co najmniej 30% w 

ramach projektu. 

Beneficjentami osi IX działania 9.2 mogą być: 

• przedsiębiorcy; 

• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i 

porozumienia JST; 

• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego 

 

Przykładowe rodzaje projektów: 

 

1. Budowa (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowa  sieci 

dystrybucyjnych średniego, niskiego i wysokiego napięcia, mająca na celu 

ograniczenie strat sieciowych. 

2. Budowa (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowa  sieci 

ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych poprzez stosowanie 

energooszczędnych technologii i rozwiązań. 
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Projekty kompleksowe, składające się z wielu zadań, mogą być realizowane w ramach 

wspólnego projektu pod warunkiem, Ŝe beneficjent wykaŜe, iŜ takie rozwiązanie jest 

optymalne z punktu widzenia osiągnięcia celów działania i wszystkie zadania stanowią spójną 

terytorialnie całość rozwiązującą daną kwestię na całym obszarze objętym zakresem wniosku. 

 

Wielkość pomocy 
Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN 

 
Maksymalna kwota wsparcia – 50 mln PLN 

Dofinansowanie obejmuje zarówno środki pochodzące z UE jak i (jeśli takie środki są 

przewidziane dla danego działania) pochodzące z budŜetu państwa w formie 

współfinansowania krajowego. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji 

rozwojowej lub ujęte w formie wydatków budŜetowych państwowych jednostek budŜetowych 

związanych z realizacją projektów w ramach działania. Maksymalny udział dofinansowania w 

wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu nie moŜe być wyŜszy niŜ 85%.  

Rzeczywisty poziom dofinansowania odnoszący się do całkowitego kosztu inwestycji będzie 

zazwyczaj kształtować się na zdecydowanie niŜszym poziomie. Wynika to z przepisów art. 55 

rozporządzenia ogólnego 1083/2006, zgodnie z którymi w przypadku projektów generujących 

dochód, które nie są objęte zasadami pomocy publicznej, wysokość wydatków 

kwalifikowanych odpowiada luce finansowej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o 

wysokość dochodów generowanych w trakcie funkcjonowania projektu). 

NaleŜy tu uwzględnić metodykę obliczania luki finansowej dla takich projektów podaną  

w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z zakresie wybranych zagadnień związanych  

z przygotowywaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 

(www.mrr.gov.pl) 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

Środki finansowe beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką 

podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% 

wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub poŜyczek. Środki te nie 

mogą być zastępowane środkami pochodzącymi z części budŜetowych poszczególnych 

dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych. 
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Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej 

Celem działania 9.3: 

Zmniejszenie zuŜycia energii w sektorze publicznym. 

Działanie realizowane poprzez: 

• realizację inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków uŜyteczności 

publicznej, w tym zmiany wyposaŜenia obiektów w urządzenia o najwyŜszej 

uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej związanych 

bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją budynku. 

Realizacja działania przyczyni się do realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy 

2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług 

energetycznych. Do wsparcia nie kwalifikują się projekty realizowane w budynkach 

uŜyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej budynku słuŜy 

prowadzeniu działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym. Wydatki dotyczące 

powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej lub cele mieszkaniowe 

pomniejszają wysokość wydatków kwalifikowanych.  

Beneficjentami osi IX działania 9.3. mogą być: 

1. Jednostki sektora finansów publicznych 

• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i 

porozumienia JST 

• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami 

• organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli 

państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały 

• organy policji, straŜy poŜarnej (w tym równieŜ OSP), straŜy miejskiej 

• państwowe szkoły wyŜsze 

• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

2. Organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne 

związki wyznaniowe. 
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Przykładowe rodzaje projektów: 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na termomodernizacji budynków 

uŜyteczności publicznej. Przez budynek uŜyteczności publicznej rozumie się budynek 

przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 

religijnego, oświaty, szkolnictwa wyŜszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i 

socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne takich jak np.: 

akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.  

W ramach Działania 9.3 wyklucza się wsparcie inwestycji realizowanych w budynkach 

uŜyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej budynku słuŜy 

prowadzeniu działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym.  

Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji moŜe obejmować takie elementy jak: ocieplenie 

budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody uŜytkowej i wentylacji wraz z modernizacją źródła ciepła i sieci przesyłowych. 

W kosztach kwalifikowanych mogą być uwzględnione równieŜ zmiany wyposaŜenia 

obiektów w urządzenia o najwyŜszej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności 

energetycznej, związane bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją budynku. 

 

Wielkość pomocy 

Minimalna wartość projektu – 10 mln PLN 
 

Maksymalna kwota wsparcia – 50 mln PLN 
 
 

W przypadku, gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budŜetowa - korzysta ona za 

środków znajdujących się w jej planie finansowym i nie otrzymuje fizycznie płatności. W 

kaŜdym innym przypadku beneficjent otrzymuje płatność formie dotacji rozwojowej.  

Dofinansowanie obejmuje zarówno środki pochodzące z UE jak i (jeśli takie środki są 

przewidziane dla danego działania) pochodzące z budŜetu państwa w formie 

współfinansowania krajowego. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji 

rozwojowej lub ujęte w formie wydatków budŜetowych państwowych jednostek budŜetowych 

związanych z realizacją projektów w ramach działania. Maksymalny udział dofinansowania w 

wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu dla państwowych jednostek budŜetowych 

moŜe wynieść 100% a dla pozostałych beneficjentów nie moŜe być wyŜszy niŜ 50%. 
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Rzeczywisty poziom dofinansowania, odnoszący się do całkowitego kosztu inwestycji moŜe 

kształtować się na niŜszym poziomie. Szczegółowe zasady wyliczania poziomu 

dofinansowania dla projektów dotyczących termomodernizacji w ramach działania 9.3 

określone są w Metodyce wyliczania udziału dofinansowania (przygotowanej na podstawie 

zaleceń ekspertów JASPERS) stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu.  

Minimalny wkład własny beneficjenta 

Środki finansowe beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką 

podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% 

wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub nie podlegających 

umorzeniu poŜyczek.  
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III.   PRZYGOTOWANIE BENEFICJENTA DO REALIZACJI 
PROJEKTU I SPORZĄDZENIA WNIOSKU  
O DOFINANSOWANIE  

 

1. Cele projektów 

Głównym celem realizacji projektów wpisujących się w ramy działań 9.1, 9.2 i 9.3 powinien 

być pozytywny wpływ na środowisko poprzez zapewnienie znaczących skwantyfikowanych 

oszczędności energii lub umoŜliwienie wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

  

Zgłaszane projekty powinny spełniać wymagania następujących dyrektyw unijnych: 

 

• Dyrektywy 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 52 z dnia 21 

lutego 2004 r.) w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie 

na ciepło uŜytkowe na wewnętrznym rynku energii.  

• Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania 

energii oraz usług energetycznych. 

 

Inwestycje w sektorze energetycznym będą stanowić realizację Polityki Energetycznej Polski 

do 2025 roku. Realizacja projektów pozytywnie wpłynie na zapewnienie długookresowego 

bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez zmniejszenie zuŜycia surowców w procesie 

wytwarzania energii, zmniejszenie strat podczas przesyłu, poprawę efektywności końcowego 

wykorzystania energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.  

 

2. Przygotowanie instytucjonalne beneficjenta do realizacji projektu 

 

Sprawna i efektywna realizacja przedsięwzięcia zaleŜy nie tylko od stopnia przygotowania 

projektu, ale równieŜ od przygotowania instytucjonalnego beneficjenta. WaŜne jest 

odpowiednie wpisanie systemu zarządzania projektem w obowiązującą strukturę 

organizacyjną. Zadania w zakresie realizacji projektu powinny być uwzględnione w 

zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych oraz w zakresy czynności i 

odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją projektu. NaleŜy wskazać 

stanowiska/osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu. 
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Beneficjent powinien mieć odrębny system księgowy lub stosować odpowiedni kod księgowy 

dla wszystkich operacji finansowych związanych z projektem.  

 

Przygotowanie organizacyjno-instytucjonalne podmiotu w obszarze zawierania umów jest 

elementem prowadzonej oceny formalnej wniosku. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić 

procedury (tryb postępowania) dotyczące zawierania umów dla zadań objętych projektem. W 

przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (pzp) 

zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach PO IiŚ jest zapewniona. W przypadku 

umów, do których nie stosuje się ustawy pzp beneficjent powinien przedstawić wewnętrzne 

procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”.  

 

Projekty kompleksowe, składające się z wielu zadań, mogą być realizowane w ramach 

wspólnego projektu z innymi podmiotami (Partnerami) wskazanymi we wniosku o 

dofinansowanie. W opisie projektu Wnioskodawca winien wykazać, Ŝe przyjęte rozwiązanie 

jest optymalne z punktu widzenia osiągnięcia celów działania1 i wszystkie zadania stanowią 

spójną terytorialnie całość, rozwiązującą daną kwestię na całym obszarze objętym zakresem 

wniosku. Projekty wspólne mogą być realizowane przez Wnioskodawców, dla których w 

„Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ” dopuszczono taką moŜliwość. Za właściwą 

realizację Projektu kompleksowego odpowiada Wnioskodawca, pełniący funkcję Podmiotu 

wiodącego. Wnioskodawcę i jego Partnerów na etapie podpisywania Umowy o 

dofinansowanie musi wiązać umowa/porozumienie, jednoznacznie określająca reguły 

partnerstwa, w tym wskazywać wiodącą rolę Wnioskodawcy, odpowiedzialnego za realizację 

Projektu i jego rozliczanie wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (IW). Umowa/porozumienie partnerstwa musi zostać dołączona do dokumentów 

niezbędnych do podpisania Umowy o dofinansowanie. Stroną Umowy o dofinansowanie 

moŜe być wyłącznie Wnioskodawca/Podmiot wiodący. Umowa/porozumienie partnerstwa 

powinna zawierać: 

 

a) cel partnerstwa, 

b) zadania i obowiązki Partnerów w związku z realizacją Projektu, 

c) plan finansowy w podziale na Partnerów oraz zasady zarządzania finansami, 

                                                 
1 Realizacja wszystkich zadań przez jednego beneficjenta nie jest wystarczającą przesłanką do spełnienia tego 

warunku. 
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d) zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, 

e) zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, 

f) sposób monitorowania i kontroli Projektu, 

g) sposób zapewnienia trwałości projektu. 

 

W przypadku, gdy beneficjent upowaŜnia inny podmiot do ponoszenia wydatków 

kwalifikowalnych lub planuje uznać za kwalifikowalne wydatki, które zostały juŜ poniesione 

przez inny podmiot, naleŜy podać określone informacje dotyczące tego podmiotu. 

Szczegółowe zasady dotyczące warunków, zgodnie z którymi beneficjent moŜe upowaŜnić 

inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowanych są opisane w punkcie 5.6 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”. W sytuacji, w której 

podmiot inny niŜ beneficjent poniósł część wydatków (które beneficjent planuje 

zadeklarować jako kwalifikowalne) związanych z realizacją projektu przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie, a jednocześnie beneficjent nie wskazuje tego podmiotu jako 

upowaŜnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wydatki poniesione przez ten 

podmiot mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, Ŝe beneficjent dołączy do 

wniosku o dofinansowanie oświadczenie, w którym potwierdza, Ŝe wydatki poniesione przez 

ten podmiot zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków i przyjmuje na 

siebie odpowiedzialność równieŜ za prawidłowość poniesienia wydatków przez ten podmiot. 

 

3. Procedury zawierania umów z wykonawcami 
 
 

Zakres procedur dotyczących trybu zawierania umów z wykonawcami opisany jest 

szczegółowo w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”. 

Wydatki muszą być poniesione i udokumentowane zgodnie z obowiązującym prawem 

polskim oraz prawem wspólnotowym. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zgodność 

poniesionych wydatków z przepisami obowiązującymi w obszarach: zamówień publicznych, 

ochrony środowiska, ochrony przyrody, pomocy publicznej oraz rachunkowości. 

 

1. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów z wykonawcami dla zadań 

objętych Projektem zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) 

w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy. 
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2. Z zastrzeŜeniem pkt. 3, beneficjent zawierający umowy z wykonawcami, które nie są 

objęte zakresem stosowania ustawy Pzp, zobowiązany jest zawierać umowy w formie 

pisemnej oraz stosować tryb przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeksu 

Cywilnego, chyba Ŝe przepisy szczególne przewidują inny tryb i formę zawierania 

umowy, z uwzględnieniem następujących zasad: 

 

a) jawności - w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o 

przetargu (aukcji) w prasie, Internecie lub siedzibie beneficjenta, w zaleŜności 

od wartości i rodzaju zamówienia. Decyzję o zakresie upowszechnienia 

informacji o planowanym zawarciu umowy podejmuje beneficjent; 

b) niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności 

rozumianej jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować 

konkretnych wykonawców oraz, w przypadku konieczności wskazania 

konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne 

dopuszczenie rozwiązań równowaŜnych; 

c) równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw 

członkowskich - w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań 

powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw 

członkowskich.  

• Przykładowo zakazane są wymagania nakładające posiadanie przez 

wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce lub 

posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień 

współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych. 

d) wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów 

potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem, 

e) odpowiednich terminów - w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na 

składanie ofert terminów umoŜliwiających wykonawcom zapoznanie się z 

przedmiotem zamówienia, przygotowanie i złoŜenie oferty, 

f) przejrzystego i obiektywnego podejścia - w szczególności rozumianej jako 

obowiązek wyłączania się po stronie beneficjenta z prowadzenia przetargu 

przez osoby, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 

ust. 1 ustawy Pzp. 
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3. Umowy: 

a) których przedmiot obejmuje zamówienia, o których mowa w art. 4 ustawy Pzp, 

b) nie objęte zakresem stosowania ustawy Pzp i dotyczące usług wymienionych 

w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp, 

c) których przedmiot obejmuje zamówienia sektorowe, do których mają 

zastosowania wyłączenia, o których mowa w art. 136 – 138a ustawy Pzp, 

beneficjent jest zobowiązany zawierać w sposób oszczędny i celowy, zachowując 

przy tym formę pisemną, chyba Ŝe przepisy szczególne wymagają innej formy 

szczególnej. JeŜeli ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez 

zachowania formy pisemnej, zawarcie umowy moŜe być takŜe potwierdzone 

dowodem księgowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości (np. zakup 

biletów kolejowych, autobusowych). 

 

Beneficjent jest zobowiązany do udokumentowania przestrzegania powyŜszych zasad (np. 

przechowywać ogłoszenia o przetargu oraz kopie ofert, które nie zostały wybrane. 

 

PoniŜsza tabela podsumowuje przedstawione w pkt 1-3 procedury zawierania umów oraz 

okoliczności, w jakich powinny być stosowane. 

 

 Ustawa Pzp 

(pkt. 1) 

Kodeks Cywilny art. 70 1-5  

(pkt. 2) 

Forma pisemna 

(pkt. 3) 

Zobowiązanie do stosowania ustawy Pzp 

wynika z samej ustawy 

 

x 

  

x 

Z przepisów ustawy Pzp wynika brak 

zobowiązania do jej stosowania,  

z wyłączeniem: 

  

x 

 

x 

- umów, których przedmiot obejmuje 

zamówienia, o których mowa w art. 4 i 5 

ustawy Pzp, 

   

x2 

- zamówień sektorowych, do których mają 

zastosowania wyłączenia, o których mowa w 

art. 136 – 138a ustawy Pzp. 

   

x3 

 

                                                 
2 JeŜeli ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej, zawarcie 
umowy moŜe być takŜe potwierdzone dowodem księgowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 
3 Jw.. 
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Zasady, o których mowa w pkt. 2 i 3, beneficjenci powinni wdroŜyć we własne procedury 

zawierania umów. Ww. procedury powinny być zamieszczane na stronie internetowej 

beneficjenta a jeŜeli beneficjent nie posiada własnej strony internetowej, udostępnianie na 

Ŝądanie wykonawcy. Beneficjent wskazuje w ogłoszeniu sposób i miejsce udostępniania ww. 

procedur. 

 

Podstawą ustalenia wartości umowy, nie objętej zakresem stosowania ustawy Pzp jest 

całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone 

przez beneficjenta z naleŜytą starannością. Beneficjent nie moŜe w celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy Pzp dzielić zamówienia na części lub zaniŜać jego wartości. Zawarcie z 

dotychczasowym wykonawcą dodatkowych umów nieobjętych umową podstawową a 

niezbędnych do jej prawidłowego wykonania jest moŜliwe dla usług lub robót budowlanych 

jeśli tych dodatkowych usług lub robót budowlanych nie moŜna było wcześniej przewidzieć. 

 

Wydatki poniesione na podstawie umów, o których mowa w pkt. 2, dla których procedura 

zawierania umowy została wszczęta przed wejściem w Ŝycie Wytycznych, mogą być uznane 

za kwalifikowalne, o ile zamówienia te zostały lub zostaną udzielone zgodnie z zasadą 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z obowiązującym u 

beneficjenta wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych, jeŜeli beneficjent 

posiada taki regulamin. 

 

Wydatki poniesione na podstawie umów, o których mowa w pkt. 3, które zostały/zostaną 

zawarte przed wejściem w Ŝycie Wytycznych, mogą być uznane za kwalifikowalne, o ile 

umowy zostały lub zostaną zawarte w formie pisemnej. 

 

W odniesieniu do umów finansowanych w ramach Projektu z innych źródeł przyznawanych 

przez instytucje wymagające odrębnych procedur przetargowych, postanowienia pkt 1, 2 i 3 

nie wyłączają moŜliwości przeprowadzenia procedury zawarcia umowy z uwzględnieniem 

wymogów stawianych przez te instytucje (np. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), o ile 

nie są one sprzeczne z polskim prawem. 
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4. Opracowanie wniosku o dofinansowanie 

 

Dostępne są dwa rodzaje formularza wniosku o dofinansowanie, a wyłącznym kryterium 

rozróŜnienia jest występowanie bądź nie pomocy publicznej. Przez pomoc publiczną naleŜy 

rozumieć pomoc, o której mowa w przepisie art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską. Wzory formularzy znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich 

www.pois.gov.pl lub są publikowane w ramach Regulaminu Konkursu. Dla IX osi 

priorytetowej zastosowanie znajduje odpowiedni (tj. bez pomocy publicznej bądź z pomocą 

publiczną) formularz wniosku o dofinansowanie w wersji 2.  

 

Formularze wniosków beneficjent powinien wypełniać zgodnie z  „Instrukcją do wypełnienia 

formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko”. „Instrukcja” została skonstruowana w formie komentarzy do poszczególnych 

punktów formularza wniosku o dofinansowanie i wkomponowana w ten dokument. Zawiera 

ona w sobie wykładnię poruszonych zagadnień oraz wymagania związane z wypełnianiem 

formularza wniosku. 

 

5. Sporządzenie harmonogramu realizacji projektu 

 

Harmonogram realizacji projektu stanowi element Wniosku o dofinansowanie. Harmonogram 

pokazuje terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych zadań, pozwala więc 

ocenić czy inwestycja jest prawidłowo zaplanowana w czasie, czy zarezerwowano 

wystarczające przedziały czasowe na realizację poszczególnych zadań. Prawidłowo 

skonstruowany harmonogram realizacji projektu powinien uwzględniać czynniki ryzyka, jakie 

mogą wystąpić, takie jak np. ryzyko uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu i/lub 

zmieszczenia się w zaplanowanych kosztach, ryzyko zbilansowania kosztów i uzyskania 

decyzji o źródłach finansowania.  

 

W formularzu wniosku zamieszczono tabelę pozwalającą przygotować harmonogram 

realizacji projektu, przedstawiającą w uproszczeniu cykl Ŝycia (rozwój) projektu 

inwestycyjnego. We wzorze harmonogramu wyodrębniono dziewięć głównych etapów 

realizacji: studium wykonalności, analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową), 

ocena wpływu na środowisko naturalne, studium projektowe, opracowanie dokumentacji 
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przetargowej, przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej, nabycie gruntów, etap 

budowy/umowa budowlana, etap operacyjny. Do wniosku naleŜy załączyć równieŜ krótki 

opis głównych kategorii prac w postaci wykresu Gantt`a. Harmonogram realizacji projektu, 

w formule bardziej rozbudowanej, naleŜy przygotować przed podpisaniem umowy – stanowić 

on będzie załącznik do umowy. Wzory formularza umowy i załączników są zamieszczone na 

Portalu Funduszy Europejskich www.pois.gov.pl lub są publikowane w ramach Regulaminu 

Konkursu. Uzasadnione zmiany w harmonogramie realizacji projektu powinny być zgłaszane 

w formie wniosku do Instytucji WdraŜającej, która po rozpatrzeniu sprawy i uzyskaniu 

decyzji Zarządu IW przygotuje aneks do umowy. W przypadku duŜych projektów zmiany 

warunków umowy określone w decyzji o dofinansowaniu wymagają zgody Komisji 

Europejskiej. Przesuwając termin realizacji projektu naleŜy pamiętać, Ŝe okres 

kwalifikowalności wydatków w PO IiŚ kończy się 31 grudnia 2015 r.  

 

6. Załączniki do wniosku  

 

Lista oraz wzory załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie stanowią 

kaŜdorazowo załączniki do Regulaminu Konkursu. Załączniki wymagane do wniosku o 

dofinansowanie podzielone są na dwie grupy: załączniki wymagane do oceny w oparciu o 

kryteria formalne i merytoryczne I stopnia oraz załączniki wymagane do oceny w oparciu o 

kryteria merytoryczne II stopnia. 

 

Pierwsza grupa załączników to m.in.: studium wykonalności, oświadczenie dotyczące 

pomocy publicznej, kopia statutu Beneficjenta, aktualny wyciąg z KRS lub innego dokumentu 

rejestrowego, mapy przedstawiające lokalizację projektu w skali województwa i najbliŜszego 

otoczenia, harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantt`a, kopia 

umowy/porozumienia zawartego z partnerami projektu. W celu pozyskania dodatkowych 

punktów rankingowych w ramach kryterium „Stopień gotowości projektu do realizacji” 

(grupa kryteriów merytorycznych I stopnia) naleŜy przedłoŜyć kopie następujących 

dokumentów (w odniesieniu do całego zakresu projektu): 

 

1. prawomocne pozwolenia na budowę wszystkich obiektów w ramach projektu (jeŜeli 

nie dotyczy - stosowne oświadczenie); 

2. dla działania 9.1 i 9.2 uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;  
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3. dla działania 9.3 - pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków (jeśli nie 

dotyczy stosowne oświadczenie); 

4. gotowy projekt techniczny - wyciąg z projektu budowlanego (tzn. pierwsza strona, 

wstęp, opis projektu);  

• W przypadku, gdy nie są wymagane dokumenty wskazane w pkt. 1, 2, 3 lub 4 

beneficjent winien złoŜyć stosowne oświadczenie. 

5. dokumenty potwierdzające dostępność środków na sfinansowanie projektu z 

zewnętrznych źródeł finansowania i środków własnych. 

 

Beneficjent załącza równieŜ do Wniosku zbiór oświadczeń dotyczących m.in. zgodności 

informacji zawartych we wniosku i w załącznikach ze stanem faktycznym, 

współfinansowania z innych instrumentów finansowych Wspólnot Europejskich, nie 

ubiegania się o dofinansowanie dla zakresu objętego projektem w ramach innych projektów w 

POIiŚ lub innych programów operacyjnych, wykluczenia na podstawie przepisu art. 211 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Ŝe projekt zakłada montaŜ 

wyłącznie nowych, nieuŜywanych i dopuszczonych do stosowania urządzeń oraz zakłada 

zastosowanie wyłącznie technologii i urządzeń spełniających normy ekologiczne UE 

określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie 

wykazu norm zharmonizowanych, zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego, 

terminu osiągnięcia gotowości projektu do podpisania umowy o dofinansowanie zgodnego z 

obowiązującym dla danego działania.  

 

Druga grupa załączników składanych na etapie oceny merytorycznej II stopnia to przede 

wszystkim dokumenty potwierdzające gotowość Beneficjenta do realizacji zgłoszonego 

projektu. Są to m. in.: kopie dokumentów potwierdzających dostępność środków na 

sfinansowanie projektu zarówno ze środków własnych jak równieŜ źródeł zewnętrznych, 

kopia dokumentacji technicznej - wyciąg z projektu budowlanego (tzn. pierwsza strona, 

wstęp, opis projektu), pozwolenie na budowę, kopia koncesji lub promesy koncesji na 

prowadzenie działalności gospodarczej w danym obszarze, deklaracja organu 

odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, kopię dokumentacji 

potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko, kopię prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Załączniki 

drugiej grupy są przedkładane w przypadku, gdy dotyczą danego projektu oraz jeŜeli nie 

dostarczono ich do I etapu oceny. Beneficjent załącza równieŜ kopie dokumentów 
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potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będzie realizowane 

zamierzenie inwestycyjne objęte wnioskiem o dofinansowanie, pełnomocnictwa do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz zbiór oświadczeń dotyczących m.in. 

zgodności procedur zawierania umów związanych z realizacją projektu z  

”Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ” wydanymi przez 

MRR, zapewnienia trwałości projektu czy procedur archiwizacji wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją projektu.  

 

7. Procedura w sprawie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) 

 

Dokumentem programowym regulującym procedurę w sprawie ocen oddziaływania na 

środowisko (OOŚ) jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko, Dz. U. nr 199, poz. 1227; (dalej Ustawa). Drugim aktem prawa 

krajowego jest Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. Nr 257, poz. 2573; z późn. zm. (Dz. U. Nr 92 poz. 769, 

Dz. U. Nr 158 poz. 1105) (dalej Rozporządzenie OOŚ).  

 

Oceny oddziaływania na środowisko regulują teŜ następujące akty prawa wspólnotowego: 

• Dyrektywa OOŚ 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne; zmieniona Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. 

• Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dyrektywa Siedliskowa. 

• Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich 

ptaków – Dyrektywa Ptasia. 

• Dyrektywa 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych 

planów i programów na środowisko. 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. 
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Ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko planowanego przedsięwzięcia obejmujące w szczególności:  

o weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

o uzyskanie wymaganych Ustawą opinii i uzgodnień; 

o zapewnienie moŜliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

 

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja: 

-  planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 

• planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

(przedsięwzięcia te wymagają obligatoryjnie sporządzenia raportu oddziaływania na 

środowisko); 

• planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, jeŜeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania został stwierdzony 

przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po 

uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w Art. 63 Ustawy.  

Przedsięwzięcia powyŜsze zostały wymienione w Załącznikach I i II Dyrektywy OOŚ oraz w 

Rozporządzeniu OOŚ. 

Uwaga: Beneficjent PO IiŚ dokonuje kwalifikacji przedsięwzięcia na podstawie Dyrektywy 

OOŚ (zgodnie z wymaganiami Wniosku o dofinansowanie, pkt F.3.2) a nie Rozporządzenia 

OOŚ. 

Przedsięwzięcia te wymagają uzyskania przez Beneficjenta decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji administracyjnych warunkujących realizację 

przedsięwzięcia, wymienionych w Art. 72 Ustawy ( m.in. pozwolenie na budowę, decyzja o 

warunkach zabudowy i inne). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa 

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.  

 

- planowanego przedsięwzięcia innego niŜ wymienione powyŜej, mogącego znacząco 

oddziaływać na obszar Natura 2000; lub jeŜeli obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na obszar Natura 2000 został stwierdzony przez organ właściwy do 

wydania decyzji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia innego niŜ mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko (Art. 96 i 97 Ustawy); ocenę oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 przeprowadza regionalny dyrektor ochrony 
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środowiska, który wydaje postanowienie w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia 

w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. 

 

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się w ramach: 

- postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która 

określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia; ocenę oddziaływania 

przeprowadza organ wydający tę decyzję (Art. 75 Ustawy) tj. między innymi: 

� regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku m.in. napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych; 

� wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć (Art. 75 

Ustawy). 

JeŜeli przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy decyzję wydaje organ, na którego 

obszarze własności znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to 

przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami 

miasta.  

 

W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Beneficjent składa do 

właściwego organu wniosek o wydanie decyzji, dla jednego przedsięwzięcia wydaje się jedną 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (Art.73 ust.5 Ustawy), z zastrzeŜeniem, iŜ 

przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie (Art. 3 

ust. 1 pkt13); 

Wymagane załączniki do wniosku określa Ustawa w Art. 74 ust. 1, są to m.in.: 

• dla przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziaływującego na środowisko – raport o 

oddziaływaniu na środowisko; Beneficjent moŜe wystąpić z wnioskiem o ustalenie 

zakresu raportu, składając kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; ustalenie zakresu jest 

obowiązkowe w przypadku gdy przedsięwzięcie moŜe transgranicznie oddziaływać na 

środowisko; 

• dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko – karta 

informacyjna przedsięwzięcia (zakres karty informacyjnej określono w Ustawie Art.3 ust. 

1 pkt5));  

 

- tzw. ponowna ocena oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 

wydania decyzji: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, 
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decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – którą przeprowadza i uzgadnia 

warunki realizacji przedsięwzięcia regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

Zgodnie z Ustawą ponowna ocena moŜe być przeprowadzona:  

• na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia;  

• przez nałoŜenie obowiązku w postanowieniu regionalnego dyrektora na etapie 

uzgadniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;  

• decyzją organu właściwego do wydania wyŜej wymienionych decyzji wydanych na 

podstawie ustawy Prawo budowlane, jeŜeli stwierdzi, Ŝe zostały dokonane zmiany w 

stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;  

 

- oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, w ramach postępowania w 

sprawie wydania decyzji warunkującej realizację przedsięwzięcia innego niŜ 

przedsięwzięcie mogące oddziaływać na środowisko (nie wymagającego decyzji o 

środowiskowych uwarunowaniach), jeŜeli obowiązek zostanie stwierdzony przez organ 

właściwy do wydania decyzji zezwolenia na realizację przedsięwzięcia  (Art. 61, 96 i 97 

Ustawy). 

 

Ponadto naleŜy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

- JeŜeli Raport oddziaływania na środowisko był wymagany (ocena oddziaływania na 

środowisko została przeprowadzona), musi spełniać wymagania wymienione w Art. 66 

Ustawy, m.in. w ust. 2 i 5: 

•  uwzględniać przewidywane oddziaływania analizowanych wariantów na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

•  „jeŜeli planowane przedsięwzięcie jest związane z uŜyciem instalacji objętej 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z 

najlepszymi dostępnymi technikami”. Zagadnieniem zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom poświęcona jest nowa Dyrektywa 2008/1/WE. Informacje w tym 

zakresie znajdują się m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - 

www.ippc.mos.gov.pl 

- JeŜeli przedsięwzięcie, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, lub decyzja wynikająca z Prawa budowlanego, moŜe znacząco negatywnie 

oddziaływać na obszar Natura 2000, wyznaczony po dniu wydania tych decyzji, Beneficjent 
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powinien złoŜyć do właściwego organu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. 

 

Prawidłowo przeprowadzone postępowanie oceny oddziaływania na środowisko powinno 

wykazać całościowy wpływ przedsięwzięcia na środowisko.  

W celu udokumentowania przeprowadzonego postępowania ooś do wniosku  naleŜy dołączyć 

następujące dokumenty: 

(na podstawie Szczegółowej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach 

POIiŚ www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/Dokumenty/Wniosek 

o dofinansowanie)  

1. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydana zgodnie z zapisami Ustawy; 

szczególne wymagania dotyczące uzasadnienia ujęto w Art. 85 Ustawy, w szczególności 

zgodnie z Art. 37 Ustawy powinno zawierać informacje o udziale społeczeństwa w 

postępowaniu oraz o sposobie rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w związku z 

udziałem społeczeństwa (w tym organizacji ekologicznych);   

                  lub postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie 

uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar 

Natura 2000 jeśli ocena oddziaływania była przeprowadzona tylko w związku ze 

znaczącym oddziaływaniem na obszar Natura 2000 (Art. 96 i następne Ustawy);  

2. streszczenie w języku niespecjalistycznym raportu OOŚ (o ile był wymagany); wymagane 

jest odniesienie do kaŜdego elementu raportu (Art. 66 ust.18 Ustawy); 

3. wyniki konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej (przebieg procesu 

uzgadniania określony został w Ustawie): 

� stanowiska właściwych organów uzgadniających i opiniujących warunki realizacji 

przedsięwzięcia – dotyczy wszystkich przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 

procedury OOŚ; 

� postanowienie w przedmiocie obowiązku sporządzenia raportu OOŚ (i ustalenie jego 

zakresu) lub braku takiego obowiązku wraz z opiniami właściwych organów – 

dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko oraz 

mogących oddziaływać na obszar Natura 2000; naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 

treść uzasadnienia postanowień (Art. 65 Ustawy); 

� w przypadku zapytania o zakres raportu – postanowienie wraz z opiniami właściwych 

organów (Art. 70); 

5. wyniki postępowania transgranicznego, jeŜeli było przeprowadzone; 
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6. wyniki konsultacji społecznych; 

7. decyzja o pozwoleniu na budowę (lub inna zezwalająca na realizację przedsięwzięcia), 

jeśli została wydana; 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje Wytyczne w zakresie postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z 

krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, które mają na celu pomoc dla 

beneficjentów w zakresie kluczowych elementów postępowań w sprawie ocen oddziaływania 

na środowisko i przygotowania dokumentacji wymaganej wraz z wnioskiem o 

dofinansowanie projektu. (Projekt wytycznych znajduje się na stronie 

http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Okres%20programowania%202007-

2013/Wytyczne%20MRR/Horyzontalne%20do%20konsultacji/Strony/wytyczne%20horyzontalne%

20konsultacje.aspx ) 

 

8. Projekty duŜe 

 

Zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr1083/2006 „duŜymi projektami” są zadania, 

których całkowity koszt przekracza 25 mln euro w przypadku projektów z zakresu ochrony 

środowiska (tj. priorytetów I – V, IX oraz tych projektów w ramach priorytetu VII, które nie 

dotyczą sieci transeuropejskich). W przypadku zidentyfikowania w procesie oceny formalnej 

wniosków „projektu duŜego” Instytucja WdraŜająca informuje o tym fakcie Instytucję 

Pośredniczącą. Wnioskodawca „duŜego projektu”, który przeszedł pozytywnie ocenę 

ostateczną i znajduje się na zatwierdzonej przez IP liście projektów do realizacji, 

przygotowuje i przekazuje do IW po trzy egzemplarze polskiej i angielskiej wersji wniosku 

wraz z wersjami elektronicznymi na CD-ROM. Dokumentacja projektowa jest przekazywana 

do Komisji Europejskiej, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania. 

 

9. Kwalifikowalność beneficjenta i projektu  

 

Typy beneficjentów oraz rodzaje projektów, które wpisują się w poszczególne działania 

zostały określone w „Szczegółowym opisie priorytetów POIiŚ”.  
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Projekty kompleksowe, składające się z wielu zadań, mogą być realizowane w ramach 

wspólnego projektu pod warunkiem, Ŝe beneficjent wykaŜe, iŜ takie rozwiązanie jest 

optymalne z punktu widzenia osiągnięcia celów działania, w ramach którego aplikuje o 

wsparcie. Ponadto naleŜy pokazać, Ŝe wszystkie zadania stanowią spójną terytorialnie całość, 

rozwiązującą daną kwestię na całym obszarze objętym zakresem wniosku.  

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ, 

beneficjentem działania moŜe być jeden podmiot odpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej 

i finansowej realizacji projektu przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie, 

odpowiadający za prawidłowość całości wydatków kwalifikowanych, będącym jedynym 

podmiotem właściwym do kontaktów z instytucjami w systemie realizacji PO IiŚ, 

przedstawiania wniosków o płatność i otrzymywania środków FS oraz będącym 

odpowiedzialnym za zapewnienie trwałości projektu zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.  

Jednocześnie ww. Wytyczne dopuszczają moŜliwość, iŜ Beneficjent moŜe wskazać inny 

podmiot (lub kilka podmiotów), który wpisuje się w typ beneficjenta podany w 

„Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ” i który równieŜ będzie mógł ponosić wydatki 

kwalifikowane. Inny podmiot moŜe zostać uprawniony do ponoszenia wydatków 

kwalifikowanych poprzez wskazanie go we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o 

dofinansowanie. 

NiezaleŜnie od tego, czy beneficjent „wiodący” upowaŜni inny podmiot do ponoszenia 

wydatków kwalifikowanych, beneficjent: 

a) zawsze pozostaje odpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji tego 

projektu i odpowiada przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie za 

prawidłowość całości wydatków kwalifikowanych, które są ponoszone w ramach projektu, 

b) zawsze pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie trwałości projektu zgodnie z art. 57 

rozporządzenia ogólnego, 

c) zawsze pozostaje jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z instytucjami w systemie 

realizacji PO IiŚ, przedstawiania wniosków o płatność oraz otrzymywania środków FS. 

W związku z powyŜszym taki wariant „zbiorowy” wymagałby zatem zawarcia dodatkowej 

umowy cywilno-prawnej, regulującej obowiązki i prawa partnerów projektu, w tym zakres 

odpowiedzialności, zasady ponoszenia wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z 
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podrozdziałem 5.6 Wytycznych MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO 

IiŚ) oraz sposób zapewnienia trwałości projektu. Ponadto we wniosku o dofinansowanie 

naleŜałoby opisać strukturę własności majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu, 

przepływy finansowe oraz sposób zapewnienia trwałości projektu przez beneficjenta przez 

okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. 

W przypadku, gdy beneficjent wskazuje więcej niŜ jeden podmiot jako upowaŜniony do 

ponoszenia wydatków kwalifikowanych, wskazane powyŜej zasady stosuje się odpowiednio 

w odniesieniu do kaŜdego podmiotu. 

 

10. Zasady oceny i wyboru projektów 

 

W ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3, dla których funkcję Instytucji WdraŜającej pełni NFOŚiGW, 

przewiduje się konkursowy tryb wyboru projektów. Za ogłaszanie konkursów i nabór 

projektów odpowiedzialny jest Departament Ochrony Powietrza (DA). 

Instytucja WdraŜająca jako instytucja organizująca konkurs (IOK) działa w oparciu 

o Regulamin Konkursu – opracowywany na podstawie „Organizacji systemu oceny i wyboru 

projektów w ramach PO IiŚ”, stanowiącej Załącznik nr 2 do „Szczegółowego opisu 

priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” – i który jest zatwierdzany przez Instytucję 

Pośredniczącą i publikowany na stronie internetowej NFOŚiGW (www.nfosigw.gov.pl) 

najpóźniej wraz z ogłoszeniem o planowanym naborze projektów.  

Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych działań PO IiŚ znajdują się 

w „Szczegółowym opisie priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” wraz z załącznikami.  

Ocena i wybór projektów przeprowadzane będą w oparciu o ściśle określone dla danego 

działania kryteria wyboru, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ, zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” 

pn. „Kryteria wyboru projektów”. Ocena projektów odbywać się będzie w ramach 

powoływanego w tym celu Zespołu ds. oceny projektów. 

Konkursy w ramach PO IiŚ mają charakter zamknięty, z określoną datą rozpoczęcia 

i zakończenia naboru. Nabór projektów w konkursie zamkniętym jest organizowany 

cyklicznie. W przypadku niewykorzystania alokacji w ramach I rundy, ogłaszana jest runda 

następna, aŜ do wyczerpania środków.  
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Etapy procedury konkursowej:  

• ogłoszenie konkursu – publikacja regulaminu konkursu, publikacja ogłoszenia 

o planowanym naborze projektów;  

• nabór wniosków o dofinansowanie;  

• ocena wniosków o dofinansowanie pod kątem kryteriów formalnych (podstawowych, 

wspólnych dla wszystkich osi priorytetowych oraz dodatkowych, przewidzianych dla 

działań 9.1, 9.2 i 9.3 PO IiŚ); 

• ocena wniosków o dofinansowanie pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia, 

zakończona utworzeniem listy rankingowej projektów; 

• podjęcie przez uprawniony organ decyzji o dofinansowaniu projektu pod warunkiem 

potwierdzenia wyniku oceny merytorycznej po uzupełnieniu dokumentów przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie;  

• publikacja listy rankingowej projektów wyłonionych do dofinansowania oraz listy 

projektów rezerwowych; 

• uzupełnienie dokumentacji przez beneficjentów w deklarowanym terminie, przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie; 

• ocena projektów z listy rankingowej w oparciu o uzupełnioną dokumentację projektową 

pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia, w celu potwierdzenia decyzji 

o dofinansowaniu projektu; 

• publikacja listy projektów z wynikiem oceny pod kątem kryteriów merytorycznych II 

stopnia; 

• dodatkowe procedury sprawdzające, notyfikacyjne, zatwierdzające; 

• ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu; 

• uzupełnienie dokumentów wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie 

projektu; 

• podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. 

 

Szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zawarte są w Regulaminie Konkursu dla 

danego działania. 
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11. Odwołania 

 

Dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych do dnia 

wejścia w Ŝycie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŜaniem funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności z 7 listopada 2008 r., tj. do dnia 19 grudnia 2008 r., 

obowiązują Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów 

operacyjnych z 9 września 2008 r. 

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

została określona w „Organizacji systemu oceny i wyboru projektów” – Załączniku nr 2 do 

„Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ” (wersja 3.0 z dnia 01.12.2008r.). W ramach 

poszczególnych konkursów obowiązująca procedura odwoławcza została równieŜ opisana w 

Regulaminie Konkursu dla danego działania. 

 

Dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych po 

wejściu w Ŝycie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŜaniem funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności z 7 listopada 2008 r., podstawę prawną dla wydania 

wytycznych w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone 

dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych po dniu 20 grudnia 2008 r., 

stanowi art. 35 ust. 3 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.1658, z późn. zm.). W chwili obecnej ww. wymogi w 

zakresie zmian procedury odwoławczej określa Projekt Wytycznych w zakresie wymogów, 

jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla 

konkursów ogłaszanych po dniu 20 grudnia 2008 r.  
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IV. REALIZACJA PROJEKTU  

 

1. Podpisanie umowy i zasady realizacji umowy 

 

Podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu jest przesłanką do podpisania 

umowy o dofinansowaniu. Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym oceny projektu i 

przeprowadzeniu niezbędnych uzgodnień Instytucja Organizująca Konkurs - IW podpisuje z 

beneficjentem umowę o dofinansowanie. Wnioskodawca wraz z pismem informującym o 

przyznaniu dofinansowania otrzyma wezwanie do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji 

niezbędnej do podpisania z IW umowy o dofinansowanie, w tym m. in:  

 

a) Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do 

działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne); 

b) Harmonogram Realizacji Projektu 

c) Plan finansowania Projektu 

d) Plan wystąpień o środki dotacji rozwojowej4); 

e) Kopia umowy z bankiem/zaświadczenia z banku o posiadaniu przez 

Beneficjenta rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki na 

dofinansowanie w formie zaliczki; 

f) Kopia umowy z bankiem/zaświadczenia z banku o posiadaniu przez 

Beneficjenta rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki na 

dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków; 

g) Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych, w 

odniesieniu do których nie uzyskał on zwrotu podatku od towarów i usług 

(VAT); 

h) Zestawienia wskaźników do monitorowania Projektu. 

 

Umowa o dofinansowanie podpisywana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wzór 

formularza umowy znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich. Podpisanie umowy przez 

Beneficjenta następuje w siedzibie IW lub w obecności notariusza w siedzibie Beneficjenta.  

 

                                                 
4) Nie dotyczy państwowych jednostek budŜetowych 
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Umowa reguluje obowiązki beneficjenta w zakresie realizacji Projektu, określając 

w szczególności: 

 

• zasady realizacji Projektu, 

• wysokość dofinansowania, 

• kwalifikowalność wydatków, 

• formę i warunki wypłaty dofinansowania oraz obsługę kasową, 

• monitoring i sprawozdawczość, 

• ewaluację, 

• rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu, 

• procedurę zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowalnych dla zadań 

objętych Projektem, 

• zasady kontroli procedury zawierania umów dla zadań objętych Projektem, 

• prowadzenie ewidencji księgowej i archiwizacji danych, 

• kontrolę, 

• zapewnienie trwałości Projektu, 

• procedurę ewentualnego zwrotu środków, 

• zadania w zakresie informacji i promocji, 

• zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 

 

W przypadku projektów rozpoczętych lub zrealizowanych przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Wytycznych w zakresie 

kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z zapisami 

Wytycznych IW przeprowadza kontrolę, której celem jest upewnienie się, czy projekt przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie był realizowany zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w ramach PO IiŚ. 

 

W przypadku, w którym beneficjent nie podpisał umowy o dofinansowanie w ciągu 2 

miesięcy od dnia otrzymania informacji o pozytywnym zakończeniu oceny projektu, projekt 

nie uzyskuje dofinansowania, o czym niezwłocznie informowany jest wnioskodawca. Termin 

ten w uzasadnionych przypadkach moŜe być wydłuŜony za zgodą Instytucji Zarządzającej nie 

dłuŜej jednak niŜ do 6 miesięcy. 
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2. Monitoring i sprawozdawczość 

 

Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określa umowa o dofinansowanie. 

Raporty z osiągniętych efektów rzeczowych projektu stanowią integralną część wniosku o 

płatność. Dokument ten łączy informacje na temat wydatków poniesionych w ramach 

projektu z opisem rodzaju działań, w związku z którymi wydatki te zostały poniesione. 

Połączenie tych dwóch informacji pozwala na sprawne monitorowanie postępów w realizacji 

projektu, z potwierdzeniem zasadności poniesionych wydatków, pokazuje przełoŜenie 

dokonywanych rozliczeń finansowych na uzyskane rezultaty projektu. Wniosek o płatność 

przedkładany jest co najmniej raz na trzy miesiące, zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem przedstawionym przez beneficjenta. Brak wydatków nie zwalnia 

beneficjenta z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą 

postępu rzeczowo-finansowego projektu. Pozytywnie i w całości zweryfikowana część 

wniosku o płatność beneficjenta, dotycząca postępu rzeczowo-finansowego realizacji 

projektu, wskazująca na właściwą realizację projektu, jest koniecznym warunkiem 

zrefundowania wydatków oraz zrealizowania płatności na rzecz beneficjenta lub rozliczenia 

wydatków poniesionych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami 

budŜetowymi. 

 

Efekty realizacji projektu określane są poprzez wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu. 

Wskaźniki produktu określają materialne efekty (np. liczba wybudowanych lub 

przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, długość 

wybudowanej lub przebudowanej sieci dystrybucji energii, liczba obiektów objętych 

termomodernizacją), jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w 

okresie realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu opisują zmiany w sytuacji projektodawcy, 

jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania 

projektu. Wartość bazowa wskaźnika to wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu 

(uwaga: w przypadku wskaźników produktu jest równa zeru). Wartość docelowa oznacza 

wartość, jaką projektodawca zamierza osiągnąć w wyniku wdroŜenia projektu i musi być 

zgodna z wartością docelową wpisaną w umowie.  

 

We wniosku o płatność beneficjent przedstawia równieŜ w kilku zdaniach informację o 

problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o 
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płatność (np. problemy w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych), zadaniach 

planowanych do realizacji a niezrealizowanych w tymŜe okresie, wraz z podaniem powodów 

odstąpienia przez beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn 

zewnętrznych, uniemoŜliwiających realizację konkretnych zadań. W przypadku wniosku o 

płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w 

formie zaliczki lub ostatniego wniosku o płatność składanego w ramach projektu 

realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budŜetową naleŜy umieścić 

dodatkowo komentarz odnośnie zrealizowania wskaźników, wraz z podaniem przyczyn 

ewentualnego nieosiągnięcia załoŜonego w projekcie poziomu wskaźników.  

 

Na mocy umowy o dofinansowanie, beneficjent będzie zobowiązany do przekazywania 

raportów z osiągniętych efektów do 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. 

 

3. Przekazywanie środków Beneficjentom 

 

Środki wpływające z KE są przewalutowywane z EUR na PLN i przekazywane na rachunek 

centralny dochodów budŜetu państwa i ujmowane są w odrębnej części budŜetowej. 

Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO IiŚ nie otrzymują dofinansowania 

bezpośrednio z budŜetu UE.  

W przypadku, gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budŜetowa – korzysta ona ze 

środków znajdujących się w jej planie finansowym i nie otrzymuje fizycznie płatności (nie 

otrzymuje dofinansowania w formie dotacji rozwojowej). Jako dofinansowanie dla 

państwowych jednostek budŜetowych naleŜy rozumieć środki stanowiące zwiększenie planu 

wydatków na rok budŜetowy na realizację zadań w ramach PO IiŚ. KaŜda jednostka 

budŜetowa planuje środki na realizację projektów w ramach PO IiŚ 

– zarówno na finansowanie jak i współfinansowanie – w budŜetach swoich dysponentów 

głównych w odpowiednich częściach budŜetowych (np. odpowiedniego Ministerstwa, 

któremu podlega), dlatego teŜ dofinansowanie rozumiane jest jako 100 % wydatków 

kwalifikowalnych. Jednostki budŜetowe, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, będą 

mogły wydatkować zarezerwowane w budŜecie środki a ich rozliczenie będzie następowało 

za pomocą wniosku o płatność składanego do NFOŚiGW. Instytucja WdraŜająca będzie 

weryfikowała kwalifikowalność poniesionych wydatków i sporządzała zagregowane 

poświadczenie i deklarację wydatków w celu przekazania do IP. 
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W kaŜdym innym przypadku beneficjent otrzymuje płatność formie dotacji rozwojowej jako 

refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczkę 

na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych. 

 

NFOŚiGW dokonuje wypłat na rzecz beneficjentów w formie: 

• zaliczki  

• płatności pośrednich 

• płatności końcowej 

Łączne dofinansowanie przekazane beneficjentowi w formie zaliczki i płatności pośrednich 

nie moŜe przekroczyć 95% maksymalnej kwoty dofinansowania. Pozostała kwota 

dofinansowania będzie przekazana po akceptacji przez IW wniosku o płatność końcową.  

 

Zaliczka moŜe być udzielona po wniesieniu zabezpieczenia. Wysokość zaliczki i tryb jej 

rozliczenia będzie określać umowa o dofinansowanie. Pierwsza transza zaliczki zostanie 

wypłacona w wysokości określonej w Harmonogramie Projektu. KaŜda kolejna transza 

zaliczki będzie wypłacona pod warunkiem rozliczenia co najmniej 70% łącznej kwoty 

przekazanych wcześniej środków. Przez rozliczenie naleŜy rozumieć złoŜenie wniosku o 

płatność wraz z kopiami opłaconych faktur. Niewykorzystane kwoty pozostałe z otrzymanej 

zaliczki podlegają zaliczeniu na poczet kolejnych transz zaliczki lub kolejnej płatności. 

 

Środki dotacji rozwojowej przekazywane są na rachunek wskazany w umowie o 

dofinansowanie. MoŜe to być dotychczasowy rachunek beneficjenta. W przypadku 

przekazania środków dotacji w formie zaliczki beneficjent zobowiązany jest otworzyć 

dodatkowy, oprocentowany rachunek. Odsetki od środków zaliczki będą pomniejszać kwotę 

dotacji przekazywanej w ramach kolejnych płatności. Beneficjent musi przekazać do 

NFOŚiGW kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie z banku. Dokumenty te stanowią 

załącznik do Umowy o dofinansowanie. 

 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych część dotacji niewykorzystana do 

końca roku budŜetowego lub w terminie określonym w rozporządzeniu dotyczącym wykazu 

niezrealizowanych wydatków budŜetu państwa podlegają zwrotowi w terminie do 15 lutego 

następnego roku lub w terminie 21 dni od dnia określonego w rozporządzeniu. Zasada ta 

dotyczy dotacji rozwojowej otrzymanej przez beneficjenta w formie zaliczki. 
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4. Rozliczanie wydatków  

 

Wniosek Beneficjenta o płatność 

Wytyczne w sprawie sprawozdawczości określają wzór wniosku beneficjenta o płatność oraz 

zawierają instrukcję wypełnienia wniosku. Wniosek o płatność składany jest co najmniej raz 

na 3 miesiące. Wniosek spełnia równieŜ funkcję sprawozdania z realizacji projektu. Brak 

poniesionych wydatków nie zwalnia beneficjenta z obowiązku wypełnienia wniosku w części 

dotyczącej postępu rzeczowego. Pierwszy wniosek o płatność beneficjent ma obowiązek 

złoŜyć w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.  

 

W przypadku, gdy beneficjent wnioskuje o refundację poniesionych wydatków do wniosku o 

płatność dołączone powinny być kserokopie faktur, dokumentów bankowych 

potwierdzających poniesienie wydatków oraz w zaleŜności od rodzaju wydatku dokumenty 

dodatkowe. Faktury powinny być opisane zgodnie z wymogami przedstawionymi w 

Załączniku nr 2 - Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność do Wytycznych w zakresie 

sprawozdawczości PO IiŚ. Refundacji podlegają wyłącznie wydatki kwalifikowane 

zatwierdzone przez IW. Wydatki mogą być uznane na kwalifikowane, jeśli są niezbędne dla 

realizacji projektu, poniesione zostały zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie 

zawartej z beneficjentem oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach PO IiŚ. Beneficjent moŜe wnioskować o refundację poniesionych wydatków 

kwalifikowanych do kwoty określonej w umowie o dofinansowanie. IW weryfikuje wniosek 

o płatność oraz załączone dokumenty w ciągu 60 dni od dnia ich otrzymania. Wypłata 

dofinansowania następuje w moŜliwie najkrótszym terminie, po akceptacji przez IW 

złoŜonego przez beneficjenta wniosku o płatność. Wypłata dofinansowania następuje pod 

warunkiem dostępności środków na rachunku IW. 
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Zwrot kwot nieprawidłowo wydatkowanych 

Zgodnie z art. 211 Ustawy o finansach publicznych za nieprawidłowo wykorzystane rozumie 

się środki: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem 

procedur, pobrane nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości. Środki nieprawidłowo 

wykorzystane podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości jak dla 

zaległości podatkowych. IZ wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu oraz 

określa termin, od którego nalicza się odsetki. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu 

środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku braku zwrotu środków 

przez beneficjenta i nie odwołania od decyzji MRR IW potrąca nieprawidłowo wykorzystane 

środki z kolejnych wniosków o płatność. 

 

5. Informacja i promocja 

 

Instytucje uczestniczące w zarządzaniu i wdraŜaniu Funduszy Europejskich w Polsce oraz 

beneficjenci środków unijnych prowadzą szereg róŜnorodnych działań informacyjnych i 

promocyjnych poświęconych poszczególnym funduszom, programom i projektom. Działania 

informacyjne i promocyjne to obowiązek państw członkowskich, instytucji zarządzających 

programami i samych beneficjentów. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów prawa 

wspólnotowego (w szczególności z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006), a takŜe z dokumentów krajowych, które w 

sposób bardziej szczegółowy niŜ unijne rozporządzenia, określają zasady komunikacji 

Funduszy Europejskich. Na poziomie krajowym głównymi dokumentami dotyczącymi 

informacji i promocji są Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i 

promocji, Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej 

Strategii Spójności na lata 2007-2013 oraz Plany komunikacji poszczególnych programów.  

 

Obowiązki beneficjentów 

KaŜdy beneficjent ma obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych 

skierowanych do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego 

zakończeniu. Forma działań informacyjnych i promocyjnych róŜni się w zaleŜności od 

charakteru projektu oraz wartości przyznanego dofinansowania publicznego.  
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• Obowiązki informacyjne, gdy całkowity wkład publiczny do projektu przekracza 

500 000 euro 

 

Jeśli projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub 

budowlanych, a całkowity wkład publiczny do projektu przekracza 500 000 euro, beneficjent 

ma obowiązek ustawienia tablicy informacyjnej juŜ w momencie rozpoczęcia realizacji 

projektu. Natomiast po jego zakończeniu tablica informacyjna powinna zostać zastąpiona 

stałą tablicą pamiątkową. Musi ona zostać umieszczona w widocznym miejscu nie później niŜ 

6 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Tablica musi zawierać takie informacje jak:  

• tytuł projektu i nazwę beneficjenta,  

• wartość projektu i wartość wkładu finansowego UE,  

• logo odpowiedniego programu operacyjnego oraz jego hasło promocyjne,  

• flagę Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do UE i funduszu,   

z którego projekt jest współfinansowany.  

 

Na tablicy moŜe znaleźć się równieŜ logo instytucji realizującej przedsięwzięcie. Trzeba 

pamiętać, Ŝe wzmianka o współfinansowaniu ze środków UE powinna zajmować co najmniej 

25 proc. powierzchni tablicy. Wzory oraz minimalne rozmiary tablic informacyjnych i 

pamiątkowych określają instytucje zarządzające poszczególnymi programami. MoŜna je 

znaleźć w załącznikach do Planów komunikacji programów operacyjnych lub w odrębnych 

wytycznych dotyczących oznaczania projektów, dostępnych na stronach internetowych 

właściwych instytucji zarządzających.  

 

• Obowiązki informacyjne, gdy całkowity wkład publiczny jest mniejszy niŜ 500 000 

euro 

 

W przypadku projektów poniŜej 500 000 euro całkowitego wkładu publicznego oraz 

wszystkich projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

beneficjenci nie są zobowiązani do umieszczania tablic informacyjnych i pamiątkowych. 

Minimalny zakres działań informacyjnych i promocyjnych w ramach takich projektów 

ogranicza się do wyraźnego poinformowania wszystkich uczestników projektów o tym, Ŝe 

przedsięwzięcie zostało wybrane w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  
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Trzeba jednak pamiętać, Ŝe obowiązkowi oznaczania podlega nie tylko sprzęt i wyposaŜenie 

(np. komputery, drukarki) zakupione w ramach projektu. W widocznym miejscu naleŜy teŜ  

oznaczyć pomieszczenie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie. Wymagane jest równieŜ 

umieszczenie odpowiedniego logo na materiałach i publikacjach informacyjnych, 

promocyjnych i szkoleniowych (np. zaświadczeniach i certyfikatach) oraz wszelkiego rodzaju 

dokumentacji związanej z projektem. Beneficjenci zobowiązani są takŜe do informowania o 

współfinansowaniu z Funduszy Europejskich wynagrodzeń w ramach projektu. Zarówno 

uczestnicy konferencji czy teŜ seminariów, jak i  same osoby biorące udział w projekcie, 

powinni uzyskać informację, Ŝe wydarzenia, w którym uczestniczą uzyskało dofinansowanie 

z Unii Europejskiej. 

Wszystkie materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe oraz dokumentacja dotycząca 

realizowanego projektu w zaleŜności od wielkości, rodzaju i techniki wykonania powinny 

zostać oznaczone zgodnie z wariantem podstawowym lub minimalnym, precyzyjnie 

określonym w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich. Pierwszy z nich stosowany jest 

dla duŜych materiałów (np. tablice informacyjne, bannery, publikacje, prezentacje 

multimedialne, notatniki, informacje prasowe itp.). Informacje na nich zawarte powinny 

zawierać wszystkie podstawowe dane dotyczące projektu, beneficjenta oraz 

współfinansowania z Funduszy Europejskich. Wariant minimalny dopuszcza się zaś w 

przypadku małych materiałów promocyjnych, takich jak długopisy, płyty CD, czy teŜ małych 

materiałów drukowanych, np. naklejki na sprzęt. MoŜna je wtedy oznaczyć tylko za pomocą 

logo programu oraz flagi UE podpisanej odpowiednimi odesłaniami słownymi. 

 

Przy oznaczaniu projektów i materiałów promocyjnych naleŜy stosować odpowiednie znaki 

graficzne. Znak programu operacyjnego, z którego finansowane jest przedsięwzięcie, 

powinien znajdować się po lewej stronie, po prawej zaś właściwie podpisany znak Unii 

Europejskiej (flaga). Pomiędzy nimi moŜna zostawić wolną przestrzeń lub wstawić logo 

instytucji lub beneficjenta realizującego projekt. Szczegółowy zakres informacji, który 

powinien znaleźć się na dokumentach dotyczących projektów, a takŜe sposoby oznaczania 

wszelkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć 

współfinansowanych ze środków UE zostały określone w Strategii komunikacji Funduszy 

Europejskich (rozdział 8.2) oraz Planach komunikacji poszczególnych programów.   
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Publiczna lista beneficjentów 

NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe wyraŜenie zgody na otrzymanie dofinansowania w ramach 

Narodowej Strategii Spójności oznacza równieŜ zgodę beneficjentów na umieszczenie 

podstawowych informacji o projekcie na publicznej liście beneficjentów. Aktualizowana lista 

zawierająca wykaz beneficjentów, tytuły projektów oraz przyznanych im kwot 

dofinansowania publicznego będzie dostępna na powyŜszej stronie, w portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz serwisach internetowych właściwych instytucji 

wdraŜających. 

 

 
6. Kontrola projektu 

 

Dokładne przepisy dotyczące kontroli projektów znajdują się w „Wytycznych w zakresie 

kontroli realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko” dostępnych na stronie: 

 

http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx 

 

Instytucjami, które prowadzą kontrole projektów są - co do zasady - Instytucje WdraŜające 

(tylko niektóre rodzaje kontroli w szczególnych przypadkach przeprowadzają Instytucje 

Pośredniczące lub Instytucja Zarządzająca). 

 

• Kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem 

o Ich istotą jest sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedur 

określonych w Umowie o dofinansowanie projektu. 

• Kontrole projektów na miejscu 

o Ich istotą jest weryfikacja prawidłowości realizacji projektu. Sprawdzane jest, 

czy informacje dotyczące realizacji projektu oraz poniesionych wydatków, 

które są przedstawiane we Wniosku o płatność, są zgodne ze stanem 

rzeczywistym. 

• Kontrole Wniosków o płatność 

o Ich istotą jest weryfikacja, czy Wniosek o płatność został prawidłowo 

przygotowany. Kontrola ta prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o 

dokumenty załączone do Wniosku o płatność. 
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• Kontrole na zakończenie realizacji projektu 

o Po złoŜeniu Wniosku o płatność końcową przeprowadzana jest kontrola na 

zakończenie realizacji projektu. Jest ona obowiązkowa i tylko pozytywny 

wynik kontroli umoŜliwi otrzymanie płatności końcowej. Kontrola ta polega 

na weryfikacji Wniosku o płatność końcową, sprawdzeniu kompletności całej 

dokumentacji związanej z realizacją projektu i fakultatywnie obejmuje 

kontrolę na miejscu realizacji projektu. 

• Kontrole projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed 

podpisaniem Umowy o dofinansowanie 

o PoniewaŜ moŜliwe jest otrzymanie dofinansowania do projektów juŜ 

rozpoczętych lub nawet zakończonych, niezbędna jest ich kontrola. Celem 

kontroli takich projektów, jest upewnienie się czy projekt przed podpisaniem 

Umowy o dofinansowanie był realizowany zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w ramach Programu. Kontrola projektu obejmuje zarówno 

kontrolę dokumentów, jak równieŜ - gdy zaawansowanie wynosi co najmniej 

50 proc. całkowitej kwoty wydatków wskazanej we wniosku o dofinansowanie 

- kontrolę na miejscu. Zakończenie kontroli jest niezbędne do podpisania 

Umowy o dofinansowanie. 
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V. PODSUMOWANIE 

 

Publikując „Podręcznik dla Wnioskodawcy” w zakresie przygotowania i realizacji projektów 

inwestycyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla IX osi 

priorytetowej działania 9.1, 9.2 i 9.3 mamy nadzieję ułatwić Państwu przygotowanie się do 

aplikowania o środki unijne i prawidłowej realizacji projektu. 

 

Głównym zadaniem Podręcznika/Vademecum jest: 

� Pomoc w ocenie, czy spełniacie Państwo kryteria do bycia potencjalnym beneficjentem 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie działań 9.1, 9.2, 9.3  

IX osi priorytetowej. 

� Pomoc w wyborze działania, z którego moŜe być dofinansowany realizowany lub 

planowany do realizacji przez Państwa projekt. 

� Wskazanie potrzebnych informacji do prawidłowego przygotowania projektu do 

realizacji, w tym: 

� poprawnego, zgodnego z prawodawstwem wspólnotowym, przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,  

� prawidłowego zakwalifikowania wydatków. 

� Informacja gdzie znaleźć pomoc przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego. 

� Informacja o podstawowych kryteriach dla danego działania.  

� Ogólne informacje o procedurze rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, w tym 

procedurze odwoławczej. 

 

Otrzymujecie Państwo równieŜ niezbędne informacje, gdzie moŜna znaleźć wszystkie 

potrzebne dokumenty i materiały, które w sposób bardzo szczegółowy wyjaśniają kwestie 

związane z całym procesem aplikowania i uzyskania pomocy z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

W końcowej części Podręcznika/Vademecum został umieszczony słowniczek waŜnych 

terminów, który - naszym zadaniem - ułatwi Czytelnikowi pierwszy kontakt z tymi waŜnymi i 

potrzebnymi terminami. 
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VI. SŁOWNICZEK WAśNYCH TERMINÓW 
    

 
Analiza finansowa - mająca na celu: 

� ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,  

� weryfikację trwałości finansowej projektu,  

� ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE, 

� ustalenie wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczenia luki  

w finansowaniu (metodą zdyskontowanego przepływu środków pienięŜnych 

/DCF/).  

Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury.  

 

Analiza kosztów i korzyści (K,K) (Cost-Benefit Analysis - CBA) – schemat analityczny, 

mający na celu ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację  

z publicznego lub społecznego punktu widzenia. RóŜni się od standardowej oceny finansowej 

tym, Ŝe uwzględnia wszystkie zyski (korzyści) i straty (koszty), niezaleŜnie od tego, kto je 

ponosi. Przybiera często postać analizy ekonomicznej, w której koryguje się wyniki analizy 

finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe.  

 

Beneficjent – wnioskodawca, z którym IW zawarła umowę o dofinansowanie ze środków 

pomocowych. 

 
Decyzja o dofinansowaniu – proces w wyniku, którego instytucja uprawniona przyznaje 

dofinansowanie na przedsięwzięcie. W ramach PO IiŚ decyzję w odniesieniu do projektów 

duŜych (powyŜej 25 mln euro podejmuje Komisja Europejska), dla projektów  

o wartości do 25 mln euro Instytucja Pośrednicząca. 

 

DuŜe projekty – zgodnie z zapisami art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006  

są to operacje/projekty o całkowitym koszcie przekraczającym 25 mln euro w przypadku 

środowiska naturalnego.  

 

Kontrakt – wydzielona część projektu inwestycyjnego, dla której Beneficjent przygotowuje  

i zawiera odrębną umowę wykonawczą. 
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Koszt kwalifikowany/wydatek kwalifikowany – wydatek lub koszt poniesiony zgodnie  

z zasadami obowiązującymi z Wytycznych, który kwalifikuje się do refundacji  

ze środków przeznaczonych na realizację PO IiŚ. 

 
Nakłady inwestycyjne – nakłady poniesione na realizację projektu, do momentu oddania do 

uŜytkowania majątku powstałego w wyniku realizacji projektu. Nakłady inwestycyjne 

dotyczące realizacji projektu to nakłady ponoszone w okresie realizacji projektu (na 

poszczególnych jego etapach), niezbędne do realizacji projektu, a więc mające  

z projektem bezpośredni lub pośredni związek, obejmujące zarówno wydatki kwalifikowane, 

jak i niekwalifikowane ponoszone w związku z realizacją projektu, dozwolone na mocy 

obowiązujących przepisów. 

 

Plan inwestycyjny – sporządzany w ramach analizy finansowej projektu, w celu określenia 

całkowitych nakładów inwestycyjnych. To zestawienie wartości i kategorii nakładów 

inwestycyjnych, w tym nakładów odtworzeniowych.  

 

Program pomocowy – program określający zasady postępowania w sprawach dotyczących 

pomocy państwa spełniającej określone w art. 87 ust 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską. 

 

Projekt generujący dochód – w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006  

to projekt, w którym: 

� w wyniku realizacji powstała infrastruktura przynosząca dochód,  

� dochód powstaje w wyniku sprzedaŜy gruntu, budynków, dzierŜawy gruntu lub 

najmu budynków oraz wszelkich innych odpłatnych usług. 

 

Projekt inwestycyjny – operacja o jasno określonych celach, składająca się z robót, dostaw  

i usług, której celem jest wykonanie niepodzielnego zadania inwestycyjnego, posiadającego 

sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny. Zespoły tworzące projekt powinny 

zachować spójny i skoordynowany charakter i prowadzić do ściśle określonego celu.  

 

Umowa o dofinansowaniu – umowa zawarta z Beneficjentem na podstawie której, 

Beneficjent realizuje projekt współfinansowany w ramach PO IiŚ.  
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Wnioskodawca – podmiot, osoba fizyczna lub prawna zamierzająca aplikować  

o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków publicznych.  

 

Wydatek niekwalifikowany/koszt niekwalifikowany – wydatek lub koszt niekwalifikujący 

się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację PO IiŚ.  

 
 
 

VII. Adresy waŜnych stron internetowych  
 

PoniŜej zamieszczono adresy najwaŜniejszych stron internetowych, na których umieszczane 

są aktualne informacje dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 

kontakt do osób i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za wdraŜanie priorytetu IX:  

� Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: 

www.mrr.gov.pl 

oraz strony tematyczne: 

www.pois.gov.pl  i www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

� Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki: 

www.mg.gov.pl 

 

� Instytucja WdraŜająca – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

www.nfosigw.gov.pl 

oraz podstrona dot. IX priorytetu PO IiŚ: 

http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1212478467 
 


