Najczęściej zadawane pytania dotyczące Działania 5.1 Gospodarka odpadowa
Objaśnienie skrótów:
IZ - Instytucja Zarządzająca
RPO WiM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020
IOK – Instytucja Organizująca Konkurs
ION – Instytucja Organizująca Nabór

1. Pytanie: Czy w konkursie nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19 dopuszczalny
jest tryb „Zaprojektuj i wybuduj”?
Odpowiedź: Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.05.01.00IZ.00-28-002/19 w ramach konkursu nie przewiduje się dofinansowania
projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, z zastrzeżeniem projektów, które na
dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu posiadają pełną
dokumentację techniczną opracowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Pytanie: Obecnie uchwała budżetowa zapewnia środki finansowe na
realizację inwestycji, w tym wkład własny Gminy w kwocie niższej niż wynika
to z budżetu projektu. Czy na etapie składania wniosku Wnioskodawca może
złożyć oświadczenie Gminy o zabezpieczeniu w budżecie większej kwoty
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie?
Odpowiedź: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie
ma obowiązku przedkładania
oświadczeń dotyczących zabezpieczenia
w budżecie gminy środków na realizację inwestycji objętej wnioskiem
o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników dopiero
po otrzymaniu decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego ze środków
europejskich, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
Gmina ma obowiązek przedstawić uchwałę budżetową bądź inny dokument
planistyczny (np. Wieloletni Plan Inwestycyjny) przewidujący rezerwację środków
na realizację danego projektu.
Istnieje także możliwość dostarczenia takiej uchwały bądź planu inwestycyjnego
w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, co wynika
z § 8 i 13 Wzoru umowy o dofinansowanie.
3. Pytanie: W związku z naborem projektów w ramach Działania 5.1
Gospodarka odpadowa zwracam się z prośbą o udzielenie informacji
w zakresie kwalifikowalności kosztu pozwolenia zintegrowanego, które jest
konieczne do uzyskania po zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu
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i umożliwia użytkowanie wykonanej sortowni czy kompostowni. Czy taki
wydatek może być uznany za kwalifikowalny? Jeśli tak, do jakiej kategorii
kosztowej we wniosku należy go zakwalifikować?
Odpowiedź: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, podrozdział
7.2:
„Pod warunkiem, że projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu
Operacyjnego, za kwalifikowalne mogą być uznane niezbędne wydatki poniesione
na przygotowanie projektu, w szczególności:
a) wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację dokumentacji niezbędnej
do realizacji projektu (w tym biznes plan, studium wykonalności lub ich elementy,
mapy lub szkice sytuujące projekt),
b) wydatki poniesione na opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji
administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia (…)”.
W związku z powyższym można uznać za koszt kwalifikowalny niezbędne
w projekcie decyzje administracyjne (w tym pozwolenia), ale uzyskiwane tylko
i wyłącznie na etapie opracowywania dokumentacji przygotowawczej. Z pytania
wynika, że pozwolenie zintegrowane jest wymagane i konieczne już po
zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu. Wobec tego nie można uznać tego
kosztu za kwalifikowalny.
4. Pytanie: Mam kilka pytań odnośnie konkursu z Działania 5.1 Gospodarka
odpadowa:
1) Czy w konkursie dopuszczalny jest PFU ("zaprojektuj i wybuduj")?
2) Czy konieczne jest studium wykonalności jako osobny dokument?
3) Czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym?
4) Czy konieczna jest interpretacja w sprawie kwalifikowalności podatku
VAT?
5) Czy na etapie składania wniosku jest konieczne posiadanie pozwolenia
na budowę?
Odpowiedź:
1) IOK/ION nie przewiduje dofinansowania projektów w trybie „zaprojektuj
i wybuduj”, z zastrzeżeniem projektów, które na dzień składania wniosku
o dofinansowanie projektu posiadają pełną dokumentację techniczną
opracowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
2) Studium wykonalności jest opracowaniem obowiązkowym stanowiącym
odrębny załącznik do każdego wniosku o dofinansowanie zgodnie z Instrukcją
wypełniania załączników.
3) Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków będących załącznikiem do
wzoru Umowy o dofinansowanie projektu podatek od towarów i usług VAT jest
wydatkiem niekwalifikowalnym.
4) W związku z informacją zawartą w pkt 3 nie jest wymagana interpretacja
w sprawie kwalifikowalności podatku VAT.
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5) Na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie jest konieczne posiadanie
pozwolenia na budowę, zwracam jednak uwagę, iż na etapie oceny
merytorycznej punktowej w ramach kryterium „Przygotowanie projektu –
gotowość do realizacji inwestycji” można pozyskać punkty w przypadku
posiadania i przedłożenia pozwolenia na budowę najpóźniej na etapie
uzupełnienia warunków formalnych.

5. Proszę o wyjaśnienie/ odpowiedź na następuje pytania:
1) Czy potrzebuję mieć 100% pieniędzy na koncie? – nie. Niezbędne jest
zabezpieczenie przez Beneficjenta/ przedsiębiorcę wysokości wkładu własnego
określonego we wniosku o dofinansowanie.
2) Czy muszę zapłacić za np. etap a później wystąpić o zaliczkę? – nie.
Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o zaliczkę na określony etap prac
przedstawiając dokumenty potwierdzające wysokość kosztów, jakie będzie trzeba
ponieść w związku z realizacją tego etapu np. fakturę pro-forma z umową
wykonawstwa lub nieopłaconą fakturę vat. Po otrzymaniu środków zaliczki na
konto wyodrębnione na potrzeby projektu Beneficjent dokonuje płatności za
fakturę, a następnie zobowiązany jest rozliczyć zgodnie z zapisami umowy
o dofinansowanie przekazaną płatność zaliczkową.
3)
Ustanowienie
zabezpieczenia
prawidłowej
realizacji
Umowy,
zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO – zapis ten dotyczy
Beneficjentów, którzy wnoszą zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy
(zgodnie z Instrukcją zabezpieczania będącą załącznikiem do każdego regulaminu
konkursu). Np. dla konkursów ogłoszonych od dnia 22.01.2018 r. lub
nierozstrzygniętych do 22.01.2018 r. w przypadku projektów, w których wartość
dofinansowania nie przekracza 10 000 000 zł, Beneficjent wnosi do Instytucji
Zarządzającej (IZ) jedno z zabezpieczeń, o których mowa w pkt 1.1.2 Instrukcji
zabezpieczania (…) – np. weksel in blanco, w przypadku projektów, w których
wartość dofinansowania przekracza 10 000 000 zł, Beneficjent wnosi do IZ dwa
zabezpieczania spośród wskazanych w pkt 1.1.2 Instrukcji zabezpieczania (…).
Wybór rodzaju zabezpieczenia, w przypadku drugiego zabezpieczenia
wnoszonego przez Beneficjenta w przypadku projektów, w których wartość
dofinansowania przekracza 10 mln zł musi być zatwierdzony przez IZ.
4) Zabezpieczenie planistyczne pełnego pokrycia wydatków dotyczących
współfinansowania pochodzących ze środków budżetu państwa w budżecie
województwa – zapis ten dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, które
w związku z realizacją projektu powinny przedstawić dokument planistyczny (np.
uchwałę budżetową lub wieloletni plan finansowy) zawierający wskazany we
wniosku całkowity koszt danej inwestycji, jako dowód na zaplanowanie wydatków
związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.
6. Pytanie: Czy w przypadku dołączania dokumentacji środowiskowej na etapie
uzupełnień do oceny formalnej załączane dokumenty mogą być wydane z
datą późniejszą niż złożenie wniosku o dofinansowanie?
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Odpowiedź: Na etapie oceny kryteriów formalnych przez Komisję Oceny
Projektów
nie ma możliwości uzupełnienia lub poprawy wniosku
o dofinansowanie. Dwukrotne uzupełnienie wniosku dopuszcza się na etapie
weryfikacji warunków formalnych, który zgodnie z Regulaminem konkursu nie ma
charakteru oceny projektu i nie jest prowadzony w oparciu o kryteria wyboru
projektów przyjęte przez KM RPO WiM.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników załączniki z grupy II: dokumentacja
dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (w przypadkach
określonych przepisami prawa) jest obligatoryjna w momencie złożenia wniosku
o dofinansowanie. Oznacza to, że Wnioskodawca ma prawo przedłożyć
niezbędne dokumenty do oceny wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami)
do dnia zakończenia weryfikacji warunków formalnych, niezależnie od daty
widniejącej na przedłożonych dokumentach.
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