
 
 

 

W tabeli poniżej przedstawiono pytania zgłoszone w ramach naboru do działania 5.2 

Gospodarka odpadami komunalnymi oraz odpowiadające im wyjaśnienia. 

Kategoria Pytanie Stanowisko IZ RPO WO 

Regulamin konkursu/ 
kryterium 

merytoryczne 
szczegółowe   

Jeżeli wnioskodawca chce 
zakupić pojemniki na odpady, 
które stałyby na Pszok i byłyby 
wykorzystywane do prowadzenia 
działań edukacyjnych, ich koszt 
(pojemników) zostanie uznany za 
kwalifikowany w ramach 
projektu? Czy w ramach działań 
edukacyjnych na PSZOK można 
zrealizować  tablice edukacyjne? 
Ich koszt zostanie uznany za 
kwalifikowany?  
Czy koszt nagród dla uczestników 
konkursów ekologicznych (np. 
Piłki, power-banki solarne) 
zostanie uznany za koszt 
kwalifikowany w ramach 
projektu? Czy są jakieś 
ograniczenia kosztowe w tym 
zakresie? 
Czy zakup kompostowników do 
szkół i przedszkoli jest 
kwalifikowany w ramach 
projektu (byłyby 
wykorzystywane do prowadzenia 
edukacji ekologicznej dzieci)? 
 

W Regulaminie konkursu oraz w 
wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków brak 
jest zapisów, które zabraniałyby 
ponoszenia kosztów związanych z 
zakupem wskazanych w zapytaniu 
materiałów do celów edukacyjnych. 
Jednocześnie należy zauważyć, że to 
po stronie potencjalnego 
beneficjenta leży udowodnienie, iż 
poniesione przez niego wydatki są 
niezbędne dla realizacji celu 
operacji, zostały poniesione 
racjonalnie oraz zgodnie z 
obowiązującymi prawem, 
wytycznymi i Regulaminem 
konkursu. Ostateczna decyzja co do 
tego czy poniesiony wydatek może 
zostać uznany za koszt 
kwalifikowalny należy do Komisji 
Oceny Projektów. Proszę mieć na 
uwadze treść kryterium 
merytorycznego szczegółowego nr 3 
Zastosowana forma przekazu: 
Punkty będą przyznawane w 
zależności od rodzaju zastosowanej 
formy: 3 pkt. - imprezy 
informacyjno-edukacyjne 
(konferencje, wizyty oficjalne, 
zebrania mieszkańców, imprezy 
specjalne tj. festiwale, akcje, 
konkursy, warsztaty, seminaria) 3 
pkt. - materiały audiowizualne 
(pokazy przezroczy, ogłoszenia w 
radiu i telewizji, filmy, wystawy) 1 
pkt - materiały drukowane (ulotki, 
broszury, publikacje, plakaty, 
materiały szkoleniowe) Punkty 
sumuje się.   Aby zdobyć punkty w 
ramach w/w kryterium należy 
realizować działania, które będą 
wpisywać się w jedną z 



 
 

przewidzianych w jego definicji form 
działań edukacyjno-informacyjnych.   
 

Kryteria formalne 
(TAK/NIE) 

Czy podmiot spoza sektora 
finansów publicznych musi 
wybierać partnera do projektu z 
zachowaniem zasad 
konkurencyjności (ogłoszenie na 
stronie, 21 dni na zgłaszanie się 
partnerów)? 
Czy może dokonać wyboru 
partnera bez zachowania tej 
procedury? 
Jeżeli wybierałby partnera spoza 
sektora finansów publicznych 
musi być procedura 
konkurencyjna? 
Jeżeli partnerem miałaby być 
gmina (sektor finansów 
publicznych) należy 
przeprowadzić otwarte 
ogłoszenie? 

Zgodnie z zapisami art. 33 pkt 1 
Ustawy wdrożeniowej, Zasady 
realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 
Dz.U.20.818 (projekty partnerskie)  
w celu wspólnej realizacji projektu, 
w zakresie określonym przez 
instytucję zarządzającą krajowym 
programem operacyjnym albo 
instytucję zarządzającą regionalnym 
programem operacyjnym, może 
zostać utworzone partnerstwo przez 
podmioty wnoszące do projektu 
zasoby ludzkie, organizacyjne, 
techniczne lub finansowe, 
realizujące wspólnie projekt, zwany 
dalej "projektem partnerskim", na 
warunkach określonych w 
porozumieniu albo umowie o 
partnerstwie. 
 
Wspomniany artykuł zobowiązuje 
podmiot, o którym mowa w art. 3 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 
inicjujący projekt partnerski, do 
wyboru partnerów spośród 
podmiotów innych niż wymienione 
w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustawy, z 
zachowaniem zasady przejrzystości i 
równego traktowania.   
 
Art. 3 ust. 1 Prawo zamówień 
publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986 mówi, że ustawę stosuje się do 
udzielania zamówień publicznych, 
zwanych dalej „zamówieniami”, 
przez: 
• jednostki sektora finansów 
publicznych w rozumieniu przepisów 
o finansach publicznych; 
• inne, niż określone w pkt 1, 
państwowe jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej; 



 
 

• inne, niż określone w pkt 1, 
osoby prawne, utworzone w 
szczególnym celu zaspokajania 
potrzeb o charakterze powszechnym 
niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego, 
jeżeli podmioty, o których mowa w 
tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, 
pojedynczo lub wspólnie, 
bezpośrednio lub pośrednio przez 
inny podmiot: 
a)finansują je w ponad 50 % lub 
b)posiadają ponad połowę udziałów 
albo akcji, lub 
c)sprawują nadzór nad organem 
zarządzającym, lub 
d)mają prawo do powoływania 
ponad połowy składu organu 
nadzorczego lub zarządzającego 
e)– o ile osoba prawna nie działa w 
zwykłych warunkach rynkowych, jej 
celem nie jest wypracowanie zysku i 
nie ponosi strat wynikających z 
prowadzenia działalności. 
 
Jak wynika z powyższych zapisów, do 
stosowania opisanej w ustawie 
wdrożeniowej procedury, 
zobowiązane są podmioty publiczne 
w określonych przypadkach. Wybór 
partnerów przez podmioty spoza 
sektora finansów publicznych nie 
wymaga zastosowania procedury 
konkurencyjnej. 

 

Jeżeli Wnioskodawca w ramach 
projektu to spółka miejska ze 
100% udziałem gminy, czy 
projekt będzie podlegał zasadom 
pomocy publicznej? Podmiot co 
prawda prowadzi również 
działalność inną niż zadanie 
własne zlecone przez gminę, ale 
w zakresie projektu i 
prowadzonych działań 
edukacyjnych nie będzie 
konkurował na rynku. Czy wobec 
tego można uznać, iż projekt nie 
będzie objęty pomocą publiczną? 

Na beneficjencie spoczywa 
obowiązek  zdiagnozowania, na 
etapie składania wniosku o 
dofinansowanie, czy zgłaszany przez 
niego projekt podlega przepisom 
dotyczącym pomocy publicznej lub 
czy jest pozbawiony znamion 
pomocy publicznej. Dopiero na 
etapie oceny wniosku będzie można 
zweryfikować poprawność decyzji 
beneficjenta, mając do dyspozycji 
niezbędną do tego dokumentację. 



 
 

 Informacje udzielone przez pracowników Referatu Przyjmowania EFRR nie stanowią oficjalnego stanowiska 

Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić 

podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.  

Referat Przyjmowania EFRR ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji,  

ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. 

   


