
 

W tabeli poniżej przedstawiono pytania zgłoszone w ramach naboru do działania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu oraz odpowiadające im wyjaśnienia. 

Kategoria Pytanie Stanowisko IZ RPO WO 

Instrukcji Wypełniania 
Załączników do wniosku 

o dofinansowanie 

Czy każdy z Partnerów projektu musi mieć zaplanowane zadania w 
"Budżecie projektu"? Czy Partner projektu może wykonywać swoje 
zadania (np.: wsparcie w zakresie opieki koordynowanej, promocja 
projektu) bezkosztowo? 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, w celu wspólnej 
realizacji projektu mogą być tworzone partnerstwa przez 
podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 
techniczne lub finansowe. Należy mieć na uwadze, że aby 
uznać zawiązane partnerstwo za zasadne i racjonalne 
niezbędne jest korzystanie przez partnerów projektu z 
dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla 
partnerów w budżecie projektu,  
w powiązaniu z zadaniami, które mają do wykonania. 

Regulamin konkursu 

Czy jeśli Partner projektu wykonuje swoje zadania bezkosztowo, to 
Wnioskodawca (Lider) musi dokonać wyboru partnerów spośród 
podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z 
zachowaniem zasady przejrzystości i równości traktowania 
podmiotów? 
 

Nie ma możliwości, aby partner wykonywał swoje zadanie bez 
kosztowo. 



 

Kryteria wyboru 
projektów 

Czy jeśli IZ zakwestionuje sposób wyboru Partnera projektu lub 
zakwestionuje zasadność i celowość zawartego partnerstwa, to 
odrzuci wniosek na etapie oceny formalnej bądź merytorycznej? 

W przypadku zakwestionowania sposobu wyboru partnera, IZ 
zwróci się z prośbą o wyłączenia partnera i jego zadań. W takiej 
sytuacji jego zadania powinien przejąć lider projektu bądź inny 
partner. W przypadku nieuwzględniania uwagi, wniosek może 
zostać odrzucony (na podstawie zapisów kryterium formalnego 
pn. „Partnerstwo w projekcie”, gdzie zgodnie z opisem 
kryterium: 
„w sytuacji kiedy projekt realizowany jest w partnerstwie, 
Wnioskodawca zobligowany jest spełniać wymogi utworzenia 
partnerstwa wskazane w art. 33 ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie 2014-2020 na etapie złożenia wniosku o 
dofinansowanie. Spełnienie przedmiotowego kryterium 
weryfikowane będzie w oparciu o oświadczenie zawarte w 
formularzu wniosku o dofinansowanie projektu.” 

 

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. 


