FAQ –RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17
z dnia 05 stycznia 2018 r.
1. Czy w ramach aktualnego naboru obowiązuje zasada wstępnej kwalifikacji projektów tak
jak to miało miejsce w ramach pierwszego naboru wniosków w ramach Poddziałania 6.3.1
Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR RPO WM?
Odpowiedź:
Nie, w ramach niniejszego poddziałania przeprowadzony będzie od razu właściwy nabór
wniosków o dofinansowanie z pominięciem etapu przedkonkursowego (tj. bez
przeprowadzania naborów i wstępnej kwalifikacji kart projektów subregionalnych), przy
jednoczesnym zachowaniu zasady podziału alokacji środków na poszczególne subregiony.
2. Czy musi być ciągłość utrzymania stanowiska pracy? Bo tworzymy miejsca pracy?
Odpowiedź:
Zgodnie z definicjami wskaźników dla konkursu Podziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów
Subregionów – SPR (Załącznik 8 do Regulaminu konkursu) wskaźniki rezultatu (dotyczące
utworzenia nowych miejsc pracy) muszą być utrzymane w okresie trwałości projektu i
zgodnie z zasadami przyjętymi przez IZ RPO WM na podstawie Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020, a ich
nieutrzymanie spowoduje obniżenie dofinansowania lub jego zwrot, zgodnie z zapisami
umowy dofinansowanie projektu.

3. Jak wykazać komplementarność projektu w ramach Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych
zasobów subregionów - SPR z projektem, który dotyczy Europejskiego Funduszu
Społecznego?
Odpowiedź:
Komplementarność rozumiana jest jako dopełnianie się interwencji prowadzące do realizacji
określonego celu. Pojawiający się dzięki komplementarności interwencji efekt synergii
przyczynia się do szybszego i bardziej efektywnego uzyskania oczekiwanych rezultatów.
W przypadku Poddziałania 6.3.1 zapewnienie komplementarności podejmowanych działań
finansowanych ze środków EFRR oraz EFS służy maksymalizowaniu efektywności udzielanego
wsparcia. Komplementarność względem EFS badana będzie zarówno w odniesieniu do
perspektywy 2014-2020, jak i 2007-2013. Zatem możliwości udowodnienia, że dany projekt
EFRR jest komplementarny z EFS są bardzo szerokie, bo dotyczą dwóch perspektyw
finansowych UE i obszar tej komplementarności jest bardzo szeroki od aktywizacji
zawodowej poprzez włączenie społeczne i skończywszy na edukacji.
Przykład:
Wnioskodawca wskazuje, że np. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (EFS) na
ternie gminy X realizowany był projekt głównym celem było zwiększenie aktywności
zawodowej i społecznej uczestników projektu, podniesienie i udoskonalenie już posiadanych
kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy.
Ostatecznym odbiorcom projektu zapewnione zostało poradnictwo, doradztwo w zakresie
potencjału zawodowego oraz szkolenia uwzględniające potrzeby lokalnego rynku pracy, które
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umożliwią zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W projekcie udział wzięły osoby
bezrobotne, mieszkańcy gminy X.
W ten sposób projekt EFS jest komplementarny z inwestycją Wnioskodawcy EFRR (np.
budową infrastruktury turystycznej) poprzez podniesienie kompetencji zawodowych dla osób
bezpośrednio zajmujących się obsługą z sektora turystyki z danej gminy.
Dzięki realizacji projektu z EFS, jego uczestnicy podnieśli kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe, które może ułatwić im podjęcie pracy w ramach etatów, które powstaną w
wyniku realizacji nowopowstałej infrastruktury turystycznej (EFRR).






W ramach kryterium oceniane będzie, czy w odniesieniu do projektu (planowanego do
wsparcia z EFRR) wykazana została komplementarność z projektami współfinansowanymi z
EFS (w szczególności w ramach działań 8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1 RPO WM 2014-2020).
3 pkt – Wnioskodawca wykazał, że jego projekt jest komplementarny z przedsięwzięciami
finansowanymi z EFS, będącymi w trakcie realizacji bądź zrealizowanymi przez niego lub inne
podmioty,
2 pkt – Wnioskodawca wykazał, że jego projekt jest komplementarny z przedsięwzięciami, dla
których został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFS przez niego lub inne
podmioty,
1 pkt – Wnioskodawca wykazał komplementarność z przedsięwzięciami planowanymi do
realizacji ze środków EFS przez niego lub inne podmioty, dla których nie został złożony
wniosek o dofinansowanie,
0 pkt – Wnioskodawca nie wykazał komplementarności z przedsięwzięciami planowanymi do
realizacji ze środków EFS przez niego lub inne podmioty.

4. Wnioskodawca posiada kompletny projekt budowlany – czy w trakcie realizacji projektu
(jeżeli zajdzie taka potrzeba) można zastosować projekt zamienny, który będzie zawierał
zmiany w zakresie ścian i lokalizacji poszczególnych funkcji użytkowych projektu?
Odpowiedź
Zmiany w trakcie realizacji projektu są możliwe, o ile są zgodne z prawem budowlanym
i prawem zamówień publicznych. Jeżeli byłaby to zmiana tylko lokalizacji funkcji w budynku a
nie zmiana funkcji to jest ona dopuszczalna. Dodatkowo jeśli w projekcie brak pomocy
publicznej został uzasadniony faktem, iż powierzchnia przeznaczona na cele komercyjne
wynosi poniżej 20% to wszelkie zmiany w zakresie lokalizacji funkcji mogą wprowadzać
zmiany w tym zakresie. Ponadto, zgodnie z prawem budowlanym zmiany w projekcie mogą
być istotne bądź nieistotne o czym decyduje projektant. Istotne zmiany wpływają na zmianę
projektu budowlanego oraz wymagane jest nowe pozwolenie na budowę. W przypadku
zmian nieistotnych wystarczy przedłożyć oświadczenie projektanta o takiej zmianie.
W każdym przypadku należy poinformować IZ o zmianie w projekcie. W przypadku istotnej
zmiany należy złożyć zapytanie do IZ o możliwości dokonania zmian w projekcie.
W przypadku braku takiego zapytania i dokonania zmian bez zgody IZ, może okazać się,
że niektóre koszty będą niekwalifikowalne. Beneficjent ma także obowiązek przedłożenia
protokołu konieczności wprowadzenia zmian.
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5. Czy można podpisać umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych przed
złożeniem wniosku na dofinansowanie projektu, który obejmuje ich realizację?
Odpowiedź
Jeżeli projekt jest objęty pomocą publiczną, należy mieć na uwadze spełnienie efektu
zachęty. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli Beneficjent złożył do danego państwa
członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac
nad projektem lub rozpoczęciem działalności.
Rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją
lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne
zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego,
co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie
zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.
Należy mieć na uwadze, że za rozpoczęcie prac nad projektem w rozumieniu Rozporządzenia
651/2014 uznaje się podjęcie prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa w
art. 41 ust. 2 prawa budowlanego, tj.
- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- zagospodarowanie terenu budowy w raz z budową tymczasowych obiektów,
- wykonanie przyłączy do siei infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
6. Czy koszty związane z zarządzaniem projektem (koszty firmy zewnętrznej) oraz promocją
projektu mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie?
Odpowiedź:
Koszty związane z zarządzaniem w projekcie mogą być kwalifikowalne w projekcie w ramach
kosztów pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są co do zasady stawką ryczałtową. Jednak
w sytuacji gdy beneficjent powierza całościowe zarządzanie projektu podmiotowi
zewnętrznemu, koszty pośrednie rozliczana są jako wydatki rzeczywiście poniesione. Tak
rozliczane wydatki nie mogą przekroczyć 2% limitu na koszty pośrednie przyjętego dla
poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR .
7. Mam pytanie o wybór oferty w ramach zasady konkurencyjności. Czy jest minimalna
wymagana liczba ważnych ofert spośród których Beneficjent dokonuje wyboru oferty
najkorzystniejszej?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie procedur dotyczących
udzielania zamówień gdy w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2
Zasada konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające
odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili
warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie
zostały w istotny sposób zmienione.
Na podstawie powyższego zapisu uznaje się, że jeśli wpłynie przynajmniej 1 oferta
niepodlegająca odrzuceniu zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną.
Opracowano:
Zespół Informacji o Funduszach Europejskich, Departament Zarządzania Programami
Operacyjnymi
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