
Najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru przedsięwzięć 
do współfinansowania w ramach działania 9.3 POIiŚ 

 
 
Nowe  
 
Pytanie 1: W związku z naborem wniosków na działanie 9.3 mam pytanie odnośnie 
załączenia wersji elektronicznej wniosku i załączników. Czy jeŜeli chodzi o załączniki 
np. audyty konieczne jest załączenie wszystkich stron seskanowanych? Zaznaczam Ŝe w 
naszym przypadku jest to liczba 76 audytów po około 30-40 stron często z mapkami? 
 
Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest przedłoŜyć dwa (w 
przypadku projektów „duŜych” – trzy) egzemplarze papierowej wersji wniosku o 
dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami oraz toŜsamą wersją elektroniczną na 
nośniku CD. W przypadku załączanych do wniosku audytów energetycznych dopuszcza się; 
� załączenie skanu dokumentu w następującej formie - co najmniej stronę tytułową, kartę 

audytu oraz rozdział dotyczący wyboru wariantu optymalnego. 
� załączenie wydruku, jeŜeli Beneficjent posiada wersję elektroniczną dokumentu. 

 
 
Pytanie 2: Czy wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie naleŜy zeskanować i 
dołączyć w formie elektronicznej? 
 
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wersja papierowa wniosku wraz z załącznikami 
musi być toŜsama z wersją elektroniczną. Dokumentami, które naleŜy załączyć w formie 
zeskanowanej są oświadczenia, dokumenty finansowe, dokumenty statutowe, decyzje 
administracyjne, umowy porozumień oraz upowaŜnienia do ponoszenia wydatków 
kwalifikowanych, mapy. Pozostałe dokumenty mogą być załączone w postaci plików 
źródłowych w formacie np. typu  .doc. lub .xls. 
 
Pytanie 3: W jaki sposób naleŜy wypełnić pkt F 1 wniosku w przypadku, gdy dla 
projektu nie było konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko? 
Punkt F1 wniosku naleŜy wypełnić w kontekście wpływu projektu na środowisko (bez 
względu na to czy ocena oddziaływania na środowisko była wykonywana dla danego projektu 
czy teŜ nie). 
 
Pytanie 4: W jaki sposób naleŜy wypełnić pkt A1  wniosku o dofinansowanie ? 
 
Punkt A1 wniosku o dofinansowanie naleŜy wypełnić w poniŜej przedstawiony sposób: 
A.1.1.  Nazwa:    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
A.1.2.  Adres:     ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 
A.1.3.  Kontakt:   Departament Ochrony Powietrza  
A.1.4.  Tel.:    0-22 45 90 586 
A.1.5.  Teleks/Faks:     0-22 45 90 103 
A.1.6.  E-mail:   poiis.priorytetIX@nfosigw.gov.pl 
 
Pytanie 5: Czy zbiór 18 Oświadczeń podpisuje lider projektu, czy równieŜ wszyscy 
partnerzy? 
 



Oświadczenia winien złoŜyć zarówno beneficjent jak i wszystkie podmioty, które będą  
ponosić wydatki kwalifikowane w trakcie realizacji projektu. 
 
Pytanie 6: W załącznikach wymieniona jest kopia pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Jeśli nie dotyczy naleŜy przedłoŜyć stosowne oświadczenie? 
Czy naleŜy dołączyć oświadczenia podpisane przez lidera projektu oraz partnerów 
projektu?  
 
Oświadczenia winien  złoŜyć zarówno beneficjent jak i wszystkie podmioty biorące udział w 
projekcie. 
 
Pytanie 7: Kto wypełnia załącznik finansowy w przypadku porozumienia jst? 
 
Załącznik finansowy wypełnia lider projektu ( beneficjent) w oparciu o dane przekazane 
przez wszystkie podmioty będące partnerami w projekcie. 
 
Pytanie 8: Jakie wskaźniki naleŜy wpisać w pkt B 4.2.b? 
 
Zgodnie z informacją zawartą w komentarzu do tego punktu naleŜy wpisać wskaźniki zgodnie 
z „Katalogiem wskaźników obowiązkowych”, który to dokument jest dostępny na stronach 
internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Proponuje się wykorzystać wszystkie 
wskaźniki występujące w projekcie zarówno na poziomie programu jak i działania. 
 
Pytanie 9: W jaki sposób naleŜy potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z 
oryginałem? 
 
Kopie dokumentów moŜna potwierdzić za zgodność z oryginałem na kaŜdej ze stron 
(pieczęcią imienną wraz z datą). W przypadku dokumentów wielostronicowych moŜna 
potwierdzić za zgodność z oryginałem łącznie cały dokument poprzez ponumerowanie stron i 
potwierdzenie za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu (pieczęcią imienną 
wraz z datą)z określeniem liczby stron dokumentu, której potwierdzenie dotyczy. 
 
Pytanie 10: Czy do wniosku o dofinansowanie naleŜy dołączyć 1 deklarację organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie sieci obszarów Natura 2000, czy moŜna dołączyć 
kilka deklaracji, wydanych dla kaŜdego budynku osobno? 
 
Deklaracja dotycząca monitorowania obszarów Natura 2000 powinna dotyczyć zakresu 
całego projektu. W zaleŜności od usytuowania obiektów wchodzących w skład projektu, 
wymagane będą deklaracje odpowiednich terytorialnie urzędów odpowiedzialnych za 
monitorowanie obszarów Natura 2000. 
 

Pytanie 11: Jak naleŜy odnieść się do procedury środowiskowej dotyczącej obiektów w 
których prace termomodernizacyjne zostały juŜ przeprowadzone i kwalifikują się do 
wsparcia w ramach działania 9.3. PO IiŚ? Czy koniecznym jest wystąpienie o uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wstecz w przypadku zadań zakończonych, 
co obejmuje równieŜ zaciągnięcie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
oraz organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej do wydania opinii? 
 
Udzielana odpowiedź nie moŜe być traktowana jako stanowisko / interpretacja prawnie 
wiąŜąca, poniewaŜ Narodowy Fundusz nie ma takich upowaŜnień w stosunku do prawnych 



aspektów postępowań administracyjnych. Za rozstrzygający moŜna by traktować jedynie 
wyrok NSA lub jeszcze lepiej - wyrok ETS, w podobnej sprawie. 
Ani polskie prawodawstwo ani dyrektywa określające ramy prawne ocen oddziaływania na 
środowisko nie przedstawiają gotowej oceny ryzyka środowiskowego dla wszystkich 
rodzajów przedsięwzięć i kaŜdego moŜliwego przypadku. Dają jedynie wskazania, co do 
sposobu postępowania, czyli stosowania kryteriów związanych z takimi cechami 
przedsięwzięcia, jak – „charakter, skala i lokalizacja”. Co do „charakteru” przedsięwzięcia, 
naleŜy wziąć pod uwagę, czy chodzi na przykład jedynie o docieplanie ścian, wymianę okien, 
czy teŜ o inne zadania.  
To przede wszystkim do inwestora naleŜy dopilnowanie, by kaŜde przedsięwzięcie 
budowlane zostało ocenione, przed ewentualnym postępowaniem administracyjnym, biorąc 
pod uwagę ogólne kryteria selekcji zawarte w dyrektywie. Szczególnie polskie 
rozporządzenie, które traktowane było dotychczas błędnie jako pewien spis gotowych 
rozwiązań, podlega właśnie z tego względu aktualnie nowelizacji, co zostało podkreślone w 
nowej ustawie dotyczącej OOŚ z dnia 3 października 2008 roku. Równocześnie, ta sama 
ustawa rozszerza i precyzuje niektóre dotychczasowe zapisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 
roku  o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 
Biorąc powyŜsze pod uwagę, moŜna wskazać, Ŝe jeŜeli inwestor posiada ostateczne decyzje 
administracyjne potwierdzające w treści dokumentu tzw. „zezwolenia na inwestycję”, tj. np. 
pozwolenia na budowę ( o ile wymagane), Ŝe obiekt nie ma znaczącego oddziaływania na 
środowisko / nie było potrzeby prowadzenia postępowania OOŚ (najlepiej, gdyby w takiej 
decyzji szczegółowo uzasadniono takie stwierdzenie) i równocześnie inwestor ma pewność, 
Ŝe zakończone juŜ roboty budowlane nie spowodowały powstania jakichkolwiek szkód w 
środowisku, to moŜna uznać dotychczasowe postępowanie za właściwe chyba, Ŝe jest to 
sytuacja odwrotna, czyli, Ŝe jakikolwiek element przedsięwzięcia posiada jednak takie 
oddziaływanie i co więcej - powstały określone szkody w środowisku.  
Są takie przypadki, dla których na przykład przez swój charakter i rozmiar (np. termoizolacja 
jest tylko częścią duŜego przedsięwzięcia przebudowy całego obiektu, z szeregiem obiektów 
towarzyszących, a do przedsięwzięcia dołączona jest jeszcze budowa duŜego parkingu) lub 
lokalizację (np. budowa obiektu w duŜej skali dotyczy obiektu zlokalizowanego w 
bezpośrednim pobliŜu występowania rośliny, która została uznana za cel i przedmiot ochrony 
w ramach NATURA 2000 i istnieje konieczność przemyślenia na przykład kwestii dróg 
dojazdowych do budowy i lokalizacji placu budowy) – moŜe występować ryzyko znaczącego 
oddziaływania na środowisko / cel i przedmiot ochrony NATURA 2000 i wtedy taka ocena 
jest wymagana przede wszystkim zgodnie z zapisami odpowiednich dyrektyw UE. 
 
Pytanie 12: Czy w przypadku gdy jedna  z gmin porozumienia ( beneficjent projektu do 
działania 9.3  termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej) posiada negatywną  
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budŜetu na 2009  rok 
wniosek podlega odrzuceniu, czy teŜ fakt taki nie ma wpływu na jego  ocenę? 
 
Na tym etapie nie moŜna jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy wniosek będzie 
podlegał odrzuceniu czy nie. Negatywna opinia RIO do projektu budŜetu powoduje, Ŝe dana 
jst powinna wypunktowane przez RIO elementy skorygować i wprowadzić stosowne zmiany 
do budŜetu - brak jest informacji czy zostało to wykonane. Poza tym nie wiadomo z jakich 
przyczyn projekt budŜetu został negatywnie zaopiniowanych przez RIO. 
Konkludując, dopiero na etapie oceny wniosku będzie moŜna odpowiedzieć na pytanie czy 
dany wniosek będzie się kwalifikował do dofinansowania. 
 
 



Pytanie 13: Wkład własny wnioskodawcy? 
 
Źródłami środków na inwestycje w podmiotach (w przypadku podmiotów prowadzących 
sprawozdawczość finansową zgodnie z Ustawą o rachunkowości)są: zysk netto, amortyzacja 
oraz, ewentualnie, nadmiarowa gotówka zgromadzona w ubiegłych latach w firmie lub nowy 
kapitał pozyskany od właścicieli (nowa emisja akcji / udziałów).  
Przedstawione projekcje finansowe mają zatem potwierdzać, Ŝe w załoŜonym okresie 
realizacji inwestycji ww. środki własne podmiotu pokrywają zaplanowany udział własny w 
realizacji inwestycji, a takŜe część/całość dotacji w zaleŜności od załoŜeń przyjętych dla 
projektu odnośnie wpływu dotacji i jej ew. prefinansowania. 
JeŜeli Wnioskodawca będzie realizował przedsięwzięcie w trybie refundacji (płatności 
pośrednie/końcowa) musi udokumentować część własną oraz część współfinansowaną ze 
środków POIiŚ (Fundusz Spójności). JeŜeli Wnioskodawca będzie realizował przedsięwzięcie 
w trybie zaliczkowym to musi udokumentować część własną oraz część współfinansowania 
ze środków POIiŚ (Fundusz Spójności) pomniejszoną o wartość planowanej zaliczki.  
W przypadku inwestycji rozpoczętych, powyŜsze dotyczyć będzie poziomu środków 
własnych (w tym ew. prefinansowania) pozostałych do poniesienia w roku 2009 czy latach 
kolejnych. 
 
Zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów  POIiŚ w działaniu 9.3 wymagany jest 
minimalny wkład 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.  Wg zapisów Szczegółowego 
opisu priorytetów POIiŚ środkami własnymi nie są w szczególności: środki pochodzące z 
części budŜetowych poszczególnych dysponentów w formie dotacji na realizację danego 
przedsięwzięcia, środki bezzwrotne państwowych funduszy celowych. Zakaz zastępowania 
środków własnych jst na wkład własny w realizację projektu środkami pochodzącymi z 
budŜetu państwa nie dotyczy projektów, które obejmują swym zasięgiem zadania zlecone z 
zakresu administracji rządowej.  
 
Zgodnie z  interpretacją Instytucji Zarządzającej POIiŚ (tj. MRR) w powyŜszym zakresie, 
wkład własny Beneficjenta powinien pochodzić z następujących źródeł: 

1. tylko ze środków własnych lub nie podlegających umorzeniu poŜyczek (np. poŜyczka 
NFOŚiGW, która nie podlega umorzeniu, poŜyczka komercyjna, środki własne będące 
w dyspozycji danej jednostki w jej budŜecie, otrzymane subwencje ogólne) 

lub 
2. z innych źródeł, w tym równieŜ środków publicznych (np. poŜyczka NFOŚiGW, która 

podlega umorzeniu, środki otrzymane od poszczególnych dysponentów w formie 
bezzwrotnej dotacji/subwencji na realizację danego przedsięwzięcia, środki 
bezzwrotne państwowych lub samorządowych funduszy celowych), ale w tej sytuacji 
dodatkowo naleŜy zapewnić wkład własny ze źródeł, o których mowa w pkt. 1 
powyŜej, zgodnie z poziomem minimalnego wkładu środków własnych Beneficjenta 
tj. 5% wkładu własnego. 

PowyŜsze ograniczenia dotyczące zapewnienia minimalnego wkładu własnego ze środków 
własnych nie dotyczą innych Beneficjentów niŜ jednostki samorządu terytorialnego i 
jednostki im podległe. Pozostali Beneficjenci mogą finansować całość wkładu własnego 
zarówno ze źródeł zwrotnych jak i bezzwrotnych.   
 
______________________________________________________________________ 



` 

 

Pytanie 1: Spełnienie wymogu dostarczenia map lokalizujących projekt w województwie 
w skali 1:25 000 i w najbliŜszym otoczeniu 1 : 10 000 jest bardzo trudny do realizacji z 
uwagi na techniczne ograniczenia. Czy mapy w innej skali będą akceptowalne? 

ZłoŜenie wskazanych w Regulaminie Konkursu map o podanej skali jest  niezbędne, jednakŜe 
wymagane są jedynie arkusze pozwalające na lokalizację projektu. Nie ma obowiązku 
dostarczania mapy w skali 1:25 000 obejmującej całe województwo, na terenie którego 
zlokalizowana jest inwestycja.  

 

Pytanie 2: Czy moŜemy do kosztów kwalifikowanych włączyć zadania, które nie były 
uwzględnione w audytach energetycznych, ale są wymienione w katalogu kosztów 
kwalifikowanych? 

Zadania uwzględnione we wniosku w zakresie rzeczowym winny być zgodne z zadaniami 
przedstawionymi w audytach energetycznych. Realizacja pełnego zakresu inwestycji w 
sposób przewidziany w audycie energetycznym, umoŜliwi osiągnięcie planowanych 
wskaźników.   

 

Pytanie 3: Co będzie podstawą do określenia wysokości wartości projektu, czy koszty 
wykazane w audytach energetycznych, czy w kosztorysach przygotowanych później. 

Wartość projektu ujęta we wniosku powinna być jak najbardziej aktualna. MoŜe zaistnieć 
sytuacja, gdy koszty podane w audytach będą inne niŜ we wniosku.  

 

Pytanie 4: W załączniku finansowym naleŜy podać oszczędności w kosztach 
operacyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu. Czy naleŜy w tym dokumencie 
podać oszczędności kosztów, które wynikają z audytów energetycznych, czy wszystkie 
oszczędności generowane w wyniku realizacji projektu? 

 NaleŜy podać wszystkie oszczędności generowane w wyniku realizacji projektu, w tym 
wynikające z audytów.  

 

Pytanie 5: Co naleŜy wpisywać do wniosku w pkt C (Wyniki Studium Wykonalności) i E 
(Analiza Kosztów i Korzyści), w związku z brakiem konieczności sporządzania przez 
małe projekty (poniŜej 25 mln euro) Studium Wykonalności i Analizy Kosztów i 
Korzyści? 

NaleŜy wpisywać „Nie dotyczy – projekt poniŜej 25 mln Euro”, jednakŜe w przypadku 
podpunktu C2 „Inne rozwiązania” naleŜy opisać podstawowe załoŜenia alternatywnych 
rozwiązań analizowanych w audytach energetycznych. 

 

Pytanie 6: Czy moŜna zaliczyć do całkowitej wartości inwestycji (jako koszty 
niekwalifikowane) wydatki poniesione przed 1 stycznia 2007 r.? 



Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów okres kwalifikowalności wydatków 
rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r. Wydatki poniesione przed tą datą nie mogą być 
zaliczone do całkowitej wartości inwestycji. 

 

Pytanie 7: Czy audyty sporządzone przed 2008 rokiem będą akceptowalne? 

Akceptowalne audyty energetyczne: 

• zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. Nr 33, poz. 
195). 

• zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 
12, poz. 115), opracowane nie wcześniej niŜ 01.01.05 z dopuszczeniem moŜliwości 
weryfikacji kosztów ustalonych w latach 2005 i 2006 

 

Pytanie 8: Obecnie 50% powierzchni budynku, którego chcielibyśmy poddać 
termomodernizacji słuŜy celom dydaktycznym. W perspektywie następnych lat 
planowana jest całkowita zmiana sposobu jego uŜytkowania. Czy w związku z 
powyŜszym nieruchomość kwalifikuje się do sfinansowania w ramach działania 9.3. 

Ocenę i proporcje przeznaczenia powierzchni dokonuje się w czasie sporządzania wniosku, 
przy czym wnioskodawca deklaruje, Ŝe przez 5 lata od zakończenia realizacji przedsięwzięcia 
zachowa się trwałość i funkcje projektu. Obiekty, w których ponad 15% powierzchni 
całkowitej słuŜy działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym  nie kwalifikuje się do 
udzielenia dofinansowania. 

 

Pytanie 9. W przypadku, kiedy w zakres optymalnego zakresu (wybranego wg 
Rozporządzenia) nie wchodzi np. wymiana stolarki, to czy jeśli inwestor przeprowadzi 
całkowitą termomodernizację (zgodną z innym wariantem wymienionym w audycie 
energetycznym) to wszystkie działania będą kosztem kwalifikowalnym czy jedynie 
koszty, które znajdują się w wariancie optymalnym? 

Wyniki audytu energetycznego słuŜą do wyboru optymalnego rozwiązania inwestycyjnego, 
nie są jednak obligatoryjne. Zadania przedstawione w innych wariantach, jeŜeli w sposób 
udokumentowany zwiększają oszczędności energii, równieŜ mogą być kwalifikowane. 

 

Pytanie 10: Czy w przypadku aktualizowania audytów energetycznych dla inwestycji 
juŜ przeprowadzonej montaŜ finansowy ma być zgodny ze stanem faktycznym, czyli 
kwotami z przetargu oraz umów kredytowych czy ma być zgodny z załoŜeniami 
Szczegółowego opisu priorytetów (50% dotacji, 50% środków własnych)? 

MontaŜ finansowy przedstawiony we wniosku winien być zgodny ze stanem faktycznym i 
załoŜeniami Szczegółowego opisu. 

 

Pytanie 11.  Czy w punkcie A.2. wniosku o dofinansowanie, określającym beneficjenta 
ma być wpisane POROZUMIENIE JST czy kaŜda JST z osobna? W przypadku, kiedy 
ma to być porozumienie, czy naleŜy podać dane wszystkich jednostek wchodzących w 
jego skład czy jedynie lidera tego porozumienia? 



Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku naleŜy podać beneficjenta, czyli  podmiot (wiodący 
w ramach porozumienia), który będzie stroną umowy o dofinansowanie realizacji projektu. 
Beneficjent jest odpowiedzialny za realizację projektu, ciąŜą na nim obowiązki związane z 
monitorowaniem  
i cyklicznym sporządzaniem sprawozdań monitoringowych z przebiegu wdraŜania projektu, 
zgodnie z właściwymi wytycznymi i „Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ”. W 
przypadku, gdy beneficjent upowaŜnia inny podmiot do ponoszenia wydatków 
kwalifikowalnych lub planuje uznać za kwalifikowalne wydatki, które zostały juŜ poniesione 
przez inny podmiot, dane takiego podmiotu nie są umieszczane w punkcie A.2., lecz naleŜy je 
umieścić w punkcie B.4.1.a.,zgodnie z instrukcją do tego punktu. 

 

 

Pytanie 12: Na jakim druku ma być sporządzona deklaracja dot. Natury 2000? (dla 
potrzeb RPO, sporządzono specjalny druk). 

Deklarację naleŜy sporządzić na Dodatku I do formularza wniosku o dofinansowanie i 
dołączyć go, jako załącznik 12.1.1. 

 

Pytanie 13: Czy termomodernizacja domu studenckiego moŜe być włączona w zakres 
kosztów kwalifikowanych? 

Zgodnie z „Opisem szczegółowym,” obiekty przeznaczone na cele mieszkalne np. akademiki, 
internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie są wyłączone z moŜliwości 
finansowania w ramach działania 9.3. 

 

Pytanie 14: Czy moŜna osobno rozpisać przetarg na zakup materiałów i osobno na 
wykonanie prac remontowych? 

MoŜna zaplanować i przeprowadzić 2 przetargi. 

 

Pytanie 15: Jaka jest przewidywana wartość alokacji środków w ramach konkursu 
przewidzianego na rok 2008, czy moŜliwe jest rozdysponowanie alokacji w jednym 
naborze? 

Zgodnie ze „Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ” wkład ze środków unijnych na 
działanie 9.3 wynosi 55,27 mln euro.  

Ze względu na ograniczoną wysokość alokacji środków na to działanie, ogłoszony konkurs 
dotyczy pełnej alokacji (po uwzględnieniu wymaganej rezerwy na ryzyko kursowe i 
odwołania). Jej wyczerpanie będzie oznaczało, Ŝe następny konkurs w ramach działania nie 
zostanie ogłoszony. 

 

Pytanie 16: Czy beneficjentem działania moŜe być związek lub stowarzyszenie, w 
którego skład będzie wchodził powiat wraz z gminami? 

Zgodnie z przyjętym opisem szczegółowym beneficjentem działania 9.3 mogą być jednostki 
samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia.  



Utworzenie takiego podmiotu, powinno nastąpić na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.. Na przykład zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym w celu 
wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony interesów, gminy mogą tworzyć 
stowarzyszenia, w tym równieŜ z powiatami i województwami.  

Natomiast biorąc pod uwagę Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
POIiŚ, 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 
POIiŚ, 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. Beneficjent 
moŜe wskazać inny podmiot (lub kilka podmiotów), który równieŜ będzie mógł ponosić 
wydatki kwalifikowane.  

We wniosku o dofinansowanie naleŜy 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.  

 

Pytanie 17: Jak powinny być uregulowane stosunki cywilno – prawne pomiędzy jst? 
Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów beneficjentem działania 9.3 mogą być 
„jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy ze wskazaniem beneficjenta wiodącego 
(związki, stowarzyszenia i porozumienia)”. Zawarcie związku lub stowarzyszenia przez jst 
określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. To od beneficjenta zaleŜy jak 
uregulowane zostaną stosunki pomiędzy członkami stowarzyszenia, związku lub 
porozumienia.  

Do wniosku powinny być dołączone zarówno upowaŜnienie/porozumienie w sprawie 
ponoszenia wydatków kwalifikowanych (w formie kopii poświadczonych przez beneficjenta 
za zgodność z oryginałem), jak i szczegółowa informacja o strukturze przepływów 
finansowych, pomiędzy beneficjentem a tym podmiotem, związanych z realizacją projektu . 

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, 
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. 

 

Pytanie 18: Czy członkowie stowarzyszenia jst mają przekazywać swoje mienie na jego 
rzecz? 

Nie ma wymogów dotyczących przekazywanie przez jst na rzecz stowarzyszenia naleŜącego 
do tych jednostek mienia lub środków mających stanowić wkład własny. Koniecznym jest 



jednak skuteczne zapewnienie trwałości projektu przez okres pięciu lat i ten obowiązek 
spoczywa na beneficjencie -  podmiocie odpowiedzialnym za realizację projektu.  

W przypadku, gdy beneficjent (podmiot odpowiedzialny za realizację projektu) upowaŜnia 
inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, naleŜy we wniosku o 
dofinansowanie dodatkowo opisać strukturę własności majątku wytworzonego w związku z 
realizacją projektu, strukturę przepływów finansowych związanych z realizacją projektu oraz 
sposób zapewnienia trwałości projektu. 

W przypadku, gdy beneficjent (podmiot odpowiedzialny za realizację projektu) wskazuje 
więcej niŜ jeden podmiot jako upowaŜniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, 
wskazane zasady stosuje się odpowiednio w odniesieniu do kaŜdego podmiotu.  

 

Pytanie 19: Jakie formy władania nieruchomością upowaŜniają wnioskodawcę do 
ubiegania się o dofinansowanie? 

W przypadku, gdy beneficjent ubiegający się o dofinansowanie nie jest właścicielem budynku 
musi uzyskać zgodę właściciela do dysponowania budynkiem w zakresie prac objętych 
projektem. Zgoda taka powinna być zawarta w załączonej do wniosku o dofinansowanie 
umowie (np o najem lub dzierŜawę) pomiędzy beneficjentem a właścicielem budynku. 
Ponadto umowa musi być zawarta co najmniej na okres, który obejmuje czas realizacji 
projektu oraz 5 lat od momentu jego zakończenia, co wynika z konieczności zachowania 
trwałości projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.   

 

Pytanie 20: Jak ma przebiegać realizacja projektu (postępowanie przetargowe, 
ponoszenie wydatków kwalifikowalnych, rozliczenie inwestycji) w przypadku 
stowarzyszenia jst? 

Beneficjentem działania moŜe być jeden podmiot odpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej 
i finansowej realizacji projektu przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie, 
powinien on równieŜ ogłaszać i rozstrzygać postępowania przetargowe. Co do zasady i 
stosownie  do treści art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie 
zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. MoŜe on jednak powierzyć 
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania własnej jednostce organizacyjnej lub osobie 
trzeciej. W takim przypadku niezbędne będzie udzielenie stosownego pełnomocnictwa 
osobom, które w ramach takiej jednostki będą działały w imieniu zamawiającego. Udzielenie 
stosownego pełnomocnictwa będzie takŜe niezbędne w odniesieniu do powierzenia 
przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobom trzecim. Podmioty te działają jako 
pełnomocnicy zamawiającego, co oznacza, iŜ dokonywane przez nich w granicach 
umocowania czynności pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla zamawiającego. 

Równocześnie, art. 16 ustawy Pzp nie wyklucza udzielania zamówień wspólnych przez kilka 
podmiotów (z których jeden moŜe być beneficjentem – pomiotem odpowiedzialnym za 
realizację projektu w ramach POIiŚ). NaleŜy jednak wówczas pamiętać o rygorach 
wynikających z przywołanego przepisu. 

Uwzględniając powyŜsze, obie ze wskazanych form udzielenia zamówień publicznych są 
poprawne na gruncie PZP. 

Zgodnie z zapisami rozdziału 5.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków  
beneficjent (podmiot odpowiedzialny za realizację projektu) moŜe wskazać inny podmiot, 
który równieŜ będzie mógł ponosić wydatki kwalifikowalne. W takim przypadku beneficjent 



dołącza do wniosku o dofinansowanie porozumienie zawarte pomiędzy beneficjentem a 
danym podmiotem, w którym beneficjent upowaŜnia dany podmiot do ponoszenia wydatków 

kwalifikowalnych w ramach danego projektu. Dokumenty te mogą być dołączone do wniosku 
o dofinansowanie w formie kopii poświadczonych przez beneficjenta za zgodność z 
oryginałem. 

NiezaleŜnie od tego, czy beneficjent 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. 

 

Pytanie 21: Czy moŜliwe jest składanie jednego wniosku o dofinansowanie na 
termomodernizację kilku obiektów uŜyteczności publicznej (szkół, sal gimnastycznych, 
szpitali i innych jednostek organizacyjnych)? 

Wniosek moŜe być kompleksowy i swoim zakresem obejmować kilka obiektów uŜyteczności 
publicznej. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe wniosek powinien być złoŜony przez Beneficjenta, 
który kwalifikuje się do ubiegania się o dofinansowanie. Ponadto wszystkie budynki objęte 
projektem muszą kwalifikować się do dofinansowania w ramach działania 9.3.  

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 spójna 
terytorialnie całość, rozwiązującą dana kwestię na całym obszarze objętym zakresem 
wniosku. 

 

Pytanie 22: Czy moŜna będzie korzystać z kredytu z premią termomodernizacyjną dla 
zadania dofinansowanego z POIiŚ? Jeśli tak to czy uzyskanie premii 
termomodernizacyjnej wpłynie na wysokość dofinansowania zadania w ramach PO IiŚ? 

Uzyskanie przez wnioskodawcę premii termomodernizacyjnej nie wpłynie na wysokość 
udziału środków UE wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia, gdyŜ premia ta stanowi 
pomoc państwa w spłacie kredytu, który w tym przypadku stanowi wkład własny 
wnioskodawcy i jest przyznawana po spełnieniu przez wnioskodawcę określonych warunków.  

 

Pytanie 23: Czy moŜna składać wniosek na juŜ rozpoczętą inwestycję? 

Wydatki będą mogły zostać uznane za kwalifikowane, o ile zostaną poniesione w okresie 
przewidzianym w umowie o dofinansowanie, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe poniesienie wydatków 
nie nastąpi poza okresem kwalifikowalności wydatków określonym w Wytycznych MRR w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ (tzn. przed dniem 1 stycznia 2007 
roku oraz po dniu 31 grudnia 2015 roku). Wydatki będą mogły zostać uznane za 
kwalifikowane równieŜ w przypadku, w którym zostaną poniesione przed zawarciem umowy 
o dofinansowanie. JednakŜe będą musiały spełniać wszystkie zasady obowiązujące dla 



projektów w chwili podpisania ww. umowy. PowyŜsze nie dotyczy projektów, w których 
występuje pomoc publiczna. 

 

Pytanie 24: Koszty niestanowiące kosztów kwalifikowanych: 

Przykłady elementów przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, które nie stanowią 
kosztów/wydatków kwalifikowanych: 

− montaŜ nowej instalacji odgromowej, 

− ocieplenie nowobudowanego budynku, 

− wymiana na energooszczędne urządzeń ruchomych, 

− wymiana instalacji elektrycznej (o ile tym pracom nie towarzyszy wymiana urządzeń 
na energooszczędne a wymiana stanowi znaczący udział w kosztach ocieplenia) 

− wymiana dachu (o ile tym pracom nie towarzyszy ocieplenie a wymiana stanowi 
znaczący udziału w kosztach ocieplenia). 

− wymiana opraw oświetleniowych, w sytuacji, gdy nie wynika to z konieczności 
związanej z wymianą oświetlenia,  

− wykonanie instalacji odgromowej,  

− malowanie całych pomieszczeń w sytuacji wymiany oświetlenia.  

W przypadku termomodernizacji koszty kwalifikowane, to koszty poszczególnych elementów 
projektu wskazanych w audycie oraz opisanych przez Beneficjenta we wniosku, niezbędne 
do osiągnięcia oszczędności energii. 

Ramowy Katalog Kosztów/Wydatków Kwalifikowanych stanowiący załącznik nr 13 do 
Regulaminu Konkursu nr 1 /POIiŚ/ 9.3/ 2008. 

 

Pytanie 25: Czy Szpital podległy pod Urząd Marszałkowski / Wojewodę moŜe ubiegać 
się samodzielnie o dofinansowanie w ramach działania 9.3? 

Zgodnie z zapisami Szczegółowy opis priorytetów (wersja dokumentu 3.0 z dnia 1 grudnia 
2008r.) w punkcie 17.a beneficjentem działania moŜe być samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej. Szpital będący SP ZOZ moŜe ubiegać się samodzielnie o dofinansowanie 
w ramach działania 9.3 przy zachowaniu pozostałych załoŜeń programowych (np. minimalna 
wartość projektu – 10 mln pln, ograniczenie dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej). 

W przypadku, gdy organem załoŜycielskim Szpitala jest Urząd Marszałkowski/ Wojewoda 
organy te mogą równieŜ być beneficjentem działania 9.3 i złoŜyć wniosek o dofinansowanie. 

 W tej sytuacji Szpital moŜe być podmiotem upowaŜnionym do ponoszenia wydatków.  

 

Pytanie 26: Czy do dofinansowania kwalifikuje się budynek internatu naleŜący do 
Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zgodnie z jego statutem do 
zadań internatu naleŜy funkcja wychowawcza a nie mieszkalna? 

Zgodnie z zapisami Szczegółowy opis priorytetów (wersja dokumentu 3.0 z dnia 1 grudnia 
2008r.) poprzez budynki uŜyteczności publicznej naleŜy rozumieć 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 np.: akademiki, 
internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie. Zgodnie z powyŜszym zapisem 
budynek internatu nie jest kwalifikowalny do uzyskania dofinansowania w ramach działania 
9.3. 

 

Pytanie 27: Jaki jest moŜliwy termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach działania 9.3? 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będzie moŜliwe w sytuacji, gdy projekt 
pozytywnie przejdzie wszystkie etapy oceny wniosków, tzn. ocenę pod kątem kryteriów 
formalnych oraz merytorycznych I stopnia, zostanie zakwalifikowany na listę rankingową i 
po uzupełnieniu pełnej dokumentacji projektowej przejdzie pozytywnie ocenę pod kątem 
kryteriów merytorycznych II stopnia. Umowy o dofinansowanie projektów będą podpisywane 
systematycznie z beneficjentami, których projekty spełnią wszystkie wymogi stawiane przez 
Program Operacyjny.  

 

Pytanie 28: Jak naleŜy postępować w sytuacji, kiedy na kaŜdy obiekt, który ma zostać 
zgłoszony do projektu posiadamy juŜ pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia (w kilku 
przypadkach). Zarówno pozwolenia, jak i zgłoszenia przygotowane zostały przed 
15.11.2008 r. Ze względu na charakter inwestycji, która nie wpływa znacząco na 
środowisko, a wręcz oddziaływuje pozytywnie, nie było wymogu prowadzenia 
postępowania OOŚ i obiekty nie posiadają Decyzji Środowiskowej, lub decyzji o 
umorzeniu postępowania OOŚ. Co w tym przypadku naleŜy zrobić, czy moŜna wystąpić 
o wydanie decyzji mimo posiadania juŜ wyŜej wymienionych pozwoleń? 

Udzielana odpowiedź nie moŜe być traktowana jako stanowisko/interpretacja wiąŜąca, 
poniewaŜ kaŜda konkretna sytuacja wymaga indywidualnej oceny – jak równieŜ ze względu, 
iŜ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie jest władny do 
wydawania interpretacji odnośnie prawnych procedur administracyjnych. Za rozstrzygające 
stanowisko w tym względzie moŜna by traktować jedynie wyrok NSA lub - jeszcze lepiej - 
wyrok ETS, w podobnej sprawie. 

Jeśli beneficjent posiada ostateczne decyzje administracyjne potwierdzające w treści 
dokumentu posiadającego status tzw. „zezwolenia na inwestycję”, jak np. pozwolenia na 
budowę – Ŝe obiekt nie ma znaczącego oddziaływania na środowisko / nie było potrzeby 
przeprowadzenia postępowania OOŚ (najlepiej, gdyby w takiej decyzji szczegółowo 
uzasadniono takie stwierdzenie) – to moŜna by takie uzasadnienie uznać za wystarczające 
(chyba, Ŝe byłaby to sytuacja odwrotna, tzn. iŜ jakikolwiek element przedsięwzięcia 
posiadałby jednak takie oddziaływanie).  

Istnieją takie przedsięwzięcia, które posiadają głównie „pozytywne” znaczące oddziaływanie 
na środowisko. Są równieŜ takie przypadki, dla których np. przez swój charakter i rozmiar 
(np. termomodernizacja jest tylko częścią duŜego przedsięwzięcia przebudowy całego 
obiektu) lub lokalizację (np. termomodernizacja dotyczy obiektu zlokalizowanego w 
bezpośrednim pobliŜu występowania rośliny, która została uznana za cel i przedmiot ochrony 
w ramach NATURA 2000 i istnieje konieczność przemyślenia kwestii dróg dojazdowych do 
budowy) – moŜe występować ryzyko znaczącego oddziaływania na środowisko / cel i 
przedmiot ochrony NATURA 2000 i wtedy taka ocena jest wymagana przede wszystkim 
zgodnie z zapisami odpowiednich dyrektyw UE. 



JeŜeli istnieje ryzyko, Ŝe wydane decyzje są niezgodne z aktualnymi przepisami prawa – 
naleŜy jak najszybciej wykorzystać istniejące moŜliwości prawne otrzymania nowych decyzji. 
Analogicznie naleŜy postąpić w przypadku, gdy wcześniej nie posiadano formalnego 
zezwolenia na inwestycję, lecz np. jedynie zgłoszenie. 

Podsumowując, kwestia wymagalności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla poszczególnych przedsięwzięć wymaga kaŜdorazowej indywidualnej oceny zgodnie z 
przepisami prawa krajowego oraz prawa wspólnotowego.  

W związku z finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budŜetu Wspólnoty 
Europejskiej (WE) i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej (KE) w zakresie 
realizacji projektów naleŜy zapewnić przeprowadzenie postępowania OOŚ uwzględniając 
zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni 
przepisów prawa krajowego. W kwestiach problemowych naleŜy kierować się (zarówno 
obowiązującymi jak i projektowanymi) Wytycznymi  Ministra Rozwoju Regionalnego w 
zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. 

Zaprezentowana powyŜej ocena ma charakter ogólny i od decyzji zainteresowanych zaleŜy, w 
jakiej formie będą ubiegać się o wsparcie. 

W konkretnym przypadku dopiero indywidualna ocena wniosku o dofinansowanie umoŜliwi 
otrzymanie dofinansowania z PO IiŚ. 

 

Pytanie 29: Czy środki Narodowego Funduszu mogą stanowić wkład własny 
wnioskodawcy? 

Dotacje celowe oraz umarzalne poŜyczki pochodzące z krajowych instytucji takich jak np. 
WFOŚiGW i NFOŚiGW zaliczają się do wkładu własnego beneficjenta. PowyŜsze środki są 
przekazywane zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami obowiązującymi w danych 
instytucjach. Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ dla działania 9.3 
(pozycja nr 24 pn.: „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.  

 

Pytanie 30: Dla projektu grupowego realizowanego przez powiat oraz trzy gminy i 
kaŜdy z tych podmiotów realizuje część projektu, kto przedstawia sprawozdania z 
wykonania budŜetu oraz prognozy budŜetowe do weryfikacji ?  

W przypadku projektów kompleksowych realizowanych przez grupy, związki, 
stowarzyszenia i porozumienia jednostek sektora finansów publicznych tylko jeden podmiot 
moŜe zostać beneficjentem, na którym spoczywa pełna odpowiedzialność za realizację 
projektu. W związku z powyŜszym powiat, jako beneficjent wiodący, jest zobowiązany do 
sporządzenia i przedstawienia prognoz finansowych/budŜetowych na okres minimum pięciu 
lat po zakończeniu realizacji projektu. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 
uczestniczące w projekcie (trzy gminy) są równieŜ zobowiązane do przedstawianie 
sprawozdań finansowych/budŜetowych za 2 lata wstecz oraz do przedstawiania prognoz 
sprawozdań finansowych/budŜetowych na wymagany okres. Są one stroną porozumienia i na 



równi z beneficjentem wiodącym muszą gwarantować wykonalność i trwałość projektu. 
Osobną kwestią jest podpisanie pomiędzy wymienionymi podmiotami odpowiednich umów 
regulujących zakres odpowiedzialności za realizację i rozliczenie projektu.  

 

Pytanie 31: Jednym z załączników do wniosków są tabele 1-7, prosimy o odpowiedź czy 
zawsze naleŜy stosować wszystkie tabele, czy wystarczą tylko te, do których literalnie są 
odwołania w innych dokumentach? 

Zastosowanie tabel 1-7 wynika z konieczności przygotowania Załącznika Finansowego i 
przygotowania dokumentów opisanych w punkcie 13 - Załącznika 4 - do Regulaminu 
konkursu. Zawarte tam wytyczne, uwzględniające zróŜnicowanie podmiotów ubiegających 
się o dofinansowanie wskazują, które tabele naleŜy sporządzić. 

 

Pytanie 32: W jakim okresie naleŜy przeprowadzić analizę finansową i co to są koszty/ 
przychody operacyjne? 

Odpowiedzi na pytanie dotyczące okresu, na jaki naleŜy sporządzić analizę finansową i co to 
są koszty/przychody operacyjne zawarto w Uzupełnieniu do wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach działania 9.3 Metoda wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE – 
wyjaśnienia oraz przykład liczbowy. 

 

Pytanie 33: Do wyliczenia kwoty dotacji są zamieszczone tabele do wyliczeń w cenach 
stałych i zmiennych - prosimy o podanie, kiedy naleŜy stosować ceny stałe i kiedy ceny 
zmienne. 

Wybór przedstawienia wyliczeń w cenach stałych lub zmiennych naleŜy do wnioskodawcy. 

 

Pytanie 34: W tabelach do wyliczeń kwoty dotacji jest podana rubryka "korzyści 
pienięŜne" - prosimy o wyjaśnienie, co się kryje pod tym pojęciem (czy są to 
oszczędności eksploatacyjne po realizacji inwestycji, czy teŜ inna wielkość). 

Kwestia poruszona w pytaniu, jak i inne tematy związane ze sposobem wyliczania kwoty 
dotacji, zostały uwzględnione w dokumentach: Metodyka wyliczania udziału dofinansowania 
ze środków UE - Wyjaśnienia oraz Przykład liczbowy. Oba dokumenty zostały zamieszczone 
na stronie internetowej NFOŚiGW bezpośrednio pod linkami do dokumentów konkursowych. 

 

Pytanie 35: Czy w sytuacji zmiany zakresu projektu termomodernizacyjnego 
polegającego na wprowadzeniu źródła solarnego energii albo wymiany kotła naleŜy 
wykonywać ponownie audyt energetyczny? 

Nowe źródło nie ma wpływu na bilans zapotrzebowania energii – musi dostarczyć tyle samo 
ciepła uŜytkowego ile dostarczałoby stare źródło po przeprowadzeniu termomodernizacji.  
W związku z powyŜszym nie ma potrzeby wykonywania audytu energetycznego tylko na 
samo źródło ciepła, natomiast naleŜałoby we wniosku wskazać, jaki efekt energetyczny wiąŜe 
się z zastąpieniem źródła starego nowym (oszczędność energii pierwotnej). 

 

Pytanie 36: Czy do wsparcia kwalifikują się nakłady na powierzchnie, w których 
okresowo prowadzona jest działalność gospodarcza? 



Warunek dotyczący wykluczenia z finansowania projektów realizowanych w budynkach, w 
których na ponad 15 % powierzchni całkowitej budynku prowadzona jest działalności 
gospodarczej lub słuŜy on celom mieszkaniowym, nie odnosi się do ram czasowych, a jedynie 
do powierzchni. Nie ma więc znaczenia fakt w jakim czasie działalność gospodarcza jest 
prowadzona a jedynie sam fakt jej prowadzenia. 

 

Pytanie 37: Jeśli mamy decyzję od wojewody i od burmistrza, Ŝe zadanie nie ma 
istotnego wpływu na obszar Natura 2000 i nie ma konieczności przeprowadzania 
raportu, to czy wystarczą dołączyć do wniosku te decyzje, czy konieczne jest dołączenia 
Deklaracji Organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000? 

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 jest 
załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie. 

Pytanie 38: Na jakich zasadach następuje przekazanie środków dla państwowych 
jednostek budŜetowych w ramach działania 9.3? 

Zasady przekazywania środków dla państwowych jednostek budŜetowych wynikają 

bezpośrednio z zapisów następujących dokumentów programowych: 

1) Szczegółowy opis priorytetów PO IiŚ dla działania 9.3, poz. 29 „Forma płatności: 

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

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

2) „Metodyka wyliczania udziału dofinansowania...”- Załącznik nr 12 do Regulaminu 

Konkursu nr 1/POIiŚ/9.3/2008: „Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach 

kwalifikowanych na poziomie projektu (%) – ograniczenia instytucjonalne: 

−  państwowe jednostki budŜetowe – 100% 2, 

− pozostali beneficjenci – 50%. 

( 2 )   Uwaga, dla tej grupy podmiotów poziom udziału dofinansowania ze środków POIiŚ 

wynosi maksymalnie 50%, a pozostałe środki beneficjent pozyskuje ze środków budŜetu 

państwa.”. 

3) Wzór umowy o dofinansowanie dla państwowych jednostek budŜetowych - Załącznik nr 

11a do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.3/2008 (patrz: §2 ust. 2): 

„2) dofinansowaniu - naleŜy przez to rozumieć środki publiczne przyznane Beneficjentowi 

na wydatki, o których mowa w art. 106 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

o finansach publicznych”, stanowiące zwiększenie planu wydatków na rok budŜetowy na 

realizację zadań w ramach PO IiŚ dla państwowych jednostek budŜetowych;  W przypadku 

państwowych jednostek budŜetowych dofinansowanie rozumiane jest jako 100 % wydatków 

kwalifikowalnych;”. 

4) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko z dn. 17.12.2007 r., rozdz. 3.1, ust. 4: „(...) Pozytywnie i w całości 



zweryfikowana część dotycząca postępu rzeczowo-finansowego projektu wniosku 

o płatność beneficjenta, 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.”. 

5) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko z dn. 17.12.2007 r., Załącznik 2 pn.: „Instrukcja do wniosku beneficjenta 

o płatność”, str. 1: „(...) Wniosek o płatność słuŜy: (...) 3) rozliczeniu wydatków 

poniesionych przez państwowe jednostki budŜetowe sfinansowanych ze środków 

zapisanych w budŜecie danego dysponenta (...)”. 

6) Informacja na temat systemu przekazywania środków finansowych w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, rozdz. 3, str. 4-5:  

„- beneficjenci nie będący państwowymi jednostkami budŜetowymi – otrzymują 

dofinansowanie 

z budŜetu państwa w formie tzw. dotacji rozwojowej od właściwej instytucji biorącej udział 

w systemie zarządzania i kontroli PO IiŚ (IP lub IP II/IW); 

- beneficjenci będący państwowymi jednostkami budŜetowymi – korzystają ze środków 

zaplanowanych w swoim planie finansowym (nie otrzymują dofinansowania w formie 

dotacji rozwojowej).”. 

Reasumując, 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). 

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. 

Natomiast pozostali Beneficjenci – niebędący jednostkami budŜetowymi – będą otrzymywali 

środki w formie dotacji rozwojowej od IW po podpisaniu umowy o dofinansowanie. 

Wysokość dofinansowania ze środków PO IiŚ w ramach działania 9.3 naleŜy wyliczyć 

zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ dla tego działania oraz zgodnie 

z Załącznikiem nr 12 do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.3/2008 pn.: „Metodyka 

wyliczania udziału dofinansowania (przygotowana na podstawie zaleceń ekspertów 

JASPERS)”. 

 


