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WSTĘP 

 Z uwagi na ogólny charakter Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WZ) Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego został zobowiązany do przygotowania dodatkowego dokumentu uszczegóławiającego zapisy programu operacyjnego. Wymóg 

przygotowania tego dokumentu został wprowadzony zapisami art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 

227 poz. 1658). Dokument ten, ze względu na szczegółowość zawartych w nim informacji, stanowi kompendium wiedzy dla Wnioskodawców na temat typów i moŜliwości 

realizacji projektów w ramach RPO WZ. 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 zostało przygotowane w oparciu o Wytyczne nr 

2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego.  

 Uszczegółowienie zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu, priorytetów oraz poszczególnych działań. Jednocześnie 

dokument ten stanowi podstawę do przygotowania i przedstawienia Komitetowi Monitorującemu przez instytucję zarządzającą do analizy i zatwierdzenia kryteriów wyboru 

finansowanych operacji, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 

 Za przygotowanie, przyjęcie i wprowadzanie zmian do Uszczegółowienia odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca (IZ), która przesyła informację 

o wprowadzanych zmianach do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (do Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej oraz Departamentu Koordynacji Programów 

Regionalnych).  

  Uszczegółowienie obejmuje swym zakresem następujące informacje: 

a) Informacje nt. programu operacyjnego: 

i) podstawowe informacje - status, cel, zakres Uszczegółowienia, okres obowiązywania, datę przyjęcia oraz procedurę wprowadzania zmian do dokumentu; 

ii)  skrócony opis RPO WZ; 

iii)  ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania programu; 

iv) informacje na temat. kwalifikowalności wydatków; 

v) opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WZ; 

vi) wykaz dokumentów słuŜących realizacji RPO WZ; 

b) Informacje nt. osi priorytetowych i działań RPO WZ. 



INFORMACJE NA TEMAT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007 – 2013 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     8 

 

 

1. INFORMACJE NA TEMAT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC YJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 200 7 – 2013 

 

1.1.  Skrócony Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 jest narzędziem realizacji postulatów Strategii Rozwoju Województwa 

Zachodniopomorskiego do roku 2020 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla okresu 2007-2013. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 jest dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary 

wykorzystania oraz system wdraŜania środków unijnych – tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2007 

– 2013. 

Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i wdraŜanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 jest Instytucja 

Zarządzająca RPO WZ(zwana dalej Instytucją Zarządzającą lub IZ), której funkcję pełni Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego poprzez wyznaczone do tego celu 

komórki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Celem głównym RPO WZ jest rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz 

wzrostu poziomu Ŝycia mieszkańców. 

Cel główny osiągany będzie poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania; 

2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa; 

3. Poprawa warunków Ŝycia poprzez zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej województwa. 

 

Obszary priorytetowe RPO WZ określają ustanowione dla programu następujące osie priorytetowe: 

- Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie; 

- Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej; 

- Oś priorytetowa 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego; 
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- Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska; 

- Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja; 

- Oś priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych; 

- Oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia; 

- Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna. 

 

� Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie 

Celem głównym osi priorytetowej jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, w szczególności wzrost poziomu inwestycji 

w sektorze MSP, atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz rozwój sieci powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki, badań i rozwoju. 

 

� Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowe j i energetycznej 

W ramach osi priorytetowej realizowane będą projekty mające na celu poprawę stanu infrastruktury transportowej i technicznej, w szczególności poprzez wzrost 

dostępności komunikacyjnej regionu, rozwój i podniesienie jakości transportu publicznego oraz wzrost dostępności do infrastruktury elektrycznej i gazowej na obszarach 

deficytowych. 

 

� Oś priorytetowa 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Zadaniem głównym osi priorytetowej jest rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, co będzie moŜliwe dzięki budowie i 

rozbudowie infrastruktury sieciowej warunkującej prawidłowy rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez powszechność oraz dostępność do jego usług. Ponadto 

realizowane działania mają na celu stworzenie dostępu do usług informacyjnych, rozwój infrastruktury komunikacji elektronicznej oraz e-usług. 

 

� Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska 

Głównym zamierzeniem osi priorytetowej jest poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie zachodniopomorskim poprzez ograniczenie ilości 

zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wód i gleby, poprawę jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom, usprawnienie systemu gospodarki odpadami, czynną 

ochronę przyrody, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwpoŜarowego i ochrony przed 

skutkami nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska. 
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� Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja  

Realizacja działań w ramach osi ma za zadanie podniesienie atrakcyjności województwa poprzez rozwój turystyki, kultury oraz rewitalizację obszarów 

zdegradowanych. W szczególności kładziony będzie nacisk na realizację projektów mających na celu stworzenie i rozwój regionalnych i ponadregionalnych produktów 

turystycznych wpływających na wydłuŜenie sezonu turystycznego, poprawę stanu oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej oraz rewitalizację i pobudzenie gospodarcze 

obszarów problemowych. 

 

� Oś priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych 

Działania wdraŜane w ramach osi priorytetowej mają na celu budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a w szczególności 

rozwijanie efektywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla środowiska transportu publicznego, rewitalizację i racjonalne zagospodarowanie obiektów i obszarów o znaczeniu 

metropolitalnym oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

 

� Oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 

Celem głównym osi jest poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej, sportowej oraz ochrony zdrowia, a w szczególności podniesienie jakości 

infrastruktury edukacji, podniesienie jakości i rozwój bazy sportowej oraz poprawa jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia. 

 

� Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna 

Realizacja projektów ramach osi priorytetowej ma za zadanie stworzyć sprawny system wdraŜania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego 2007-2013, poprzez zapewnienie efektywności działania administracji zaangaŜowanej we wdraŜanie funduszy strukturalnych w ramach RPO, 

zwiększenie potencjału administracyjnego poprzez realizację „Planu działań na rzecz zwiększenia potencjału administracji samorządowej zmierzającego do zapewnienia 

właściwej realizacji RPO 2007-2013” oraz stworzenie efektywnego systemu promocji i informacji. 

 

Do głównych kategorii Beneficjentów  RPO WZ naleŜą m.in.:  

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,  
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- administracja rządowa, 

- jednostki naukowe, szkoły wyŜsze, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki oświatowe, 

- organizacje pozarządowe,  

- instytucje kultury, 

- przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, 

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 

- kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 

wyznaniowych, 

- zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, 

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS. 

W ramach RPO WZ procentowy udział środków w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, tj. wzmocnienia działań przyczyniających się do realizacji dwóch 

głównych wyzwań politycznych UE - wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - wynosi 40,24%.  

Działania w ramach RPO WZ są komplementarne z działaniami w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Rozwój Polski 

Wschodniej oraz działaniami transgranicznymi i międzynarodowymi w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Ponadto, RPO WZ będzie z programami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Rybackiego wspierał wspólne obszary interwencji skierowane na rozwój obszarów wiejskich i zaleŜnych od rybactwa. 

 

1.2.  Ogólne informacje dotyczące finansowania  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013 realizowany będzie przy zaangaŜowaniu 835 437 299 EUR z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzupełnieniem będą środki jednostek samorządu terytorialnego, budŜetu państwa oraz środki prywatne. Średniorocznie (do 2013 r.) w 

wyniku realizacji RPO WZ wydatkowane będzie z EFRR ok. 119 mln EUR. 

Maksymalny udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w publicznych wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 nie moŜe przekroczyć 85%, za wyjątkiem Osi priorytetowej 8. Pomoc 

techniczna, gdzie wkład środków unijnych ustalony został na poziomie 100% publicznych wydatków kwalifikowalnych.  
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Środki finansowe Beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą 

przynajmniej częściowo pochodzić ze środków własnych lub poŜyczek. Środki te nie mogą być zastępowane środkami pochodzącymi z części budŜetowych poszczególnych 

dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych. W ramach RPO WZ, co do zasady, muszą one stanowić minimum 1% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych. Instytucja Zarządzająca, na etapie ogłoszenie o naborze projektów, moŜe podjąć decyzję o zmianie wysokości udziału środków własnych oraz poŜyczek. 

W odniesieniu do programów pomocy publicznej przedmiotowy wkład wynika z maksymalnych poziomów określonych w programach pomocowych. 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, dotacja ze środków Programu składa się w 85% z EFRR i w 15% ze środków budŜetu państwa, natomiast dla 

pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z EFRR.  

 

1.3.  Kwalifikowalność wydatków 

 

Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków są określone w Dokumentacji konkursowej dla właściwego Działania/Poddziałania. 

 

Zapisy przedstawione poniŜej zostały przygotowane w oparciu o „Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” i nie dotyczą projektów objętych pomocą de minimis, wyłączeniem blokowym (grupowym), programem 

pomocowym zatwierdzonym przez Komisję Europejską, a takŜe projektów otrzymujących wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz projektów 

współfinansowanych na podstawie zatwierdzonej przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej. 

 

1.3.1. Ramy czasowe kwalifikowalności 

1) Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2007 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do 

współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego. 

2) Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 marca 2015 r. 

 

1.3.2. Ocena kwalifikowalności wydatku 

1) Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami. Oceny takiej dokonuje się zarówno na etapie wyboru 

wniosku o dofinansowanie projektu, jak i podczas realizacji projektu. Na etapie wyboru wniosków sprawdzeniu podlega potencjalna kwalifikowalność wydatków ujętych we 
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wniosku. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, Ŝe wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi do 

refundacji w trakcie realizacji projektu, będą kwalifikować się do współfinansowania. Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest równieŜ w trakcie realizacji 

projektu, kiedy Beneficjent przedkłada kolejne wnioski o płatność. 

2) Wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: 

a) został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, 

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, 

c) jest zgodny z postanowieniami RPO WZ, 

d) jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu,  

e) jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, 

f) został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dąŜenia do uzyskania załoŜonych efektów przy jak najniŜszej kwocie wydatku, 

g) został naleŜycie udokumentowany, 

h) nie podlega wyłączeniom określonym w Podrozdziale – 1.15. Wydatki niekwalifikowalne,  

i) nie podlega wyłączeniom ustanowionym przez Instytucję Zarządzającą.. 

 

1.3.3. Dokumentowanie wydatków 

1) Z zastrzeŜeniem szczególnych zasad określonych przez IZ w Dokumentacji konkursowej, do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie 

poniesiony przez Beneficjenta. Wyjątek stanowią projekty realizowane przez partnerstwa, w przypadku których wydatki mogą być ponoszone przez wszystkich partnerów, 

oraz projekty finansowane poprzez leasing w ramach których poniesienie wydatku odbywa się zgodnie z zasadami Podrozdziału 1.12. Leasing i inne techniki finansowania 

nie powodujące natychmiastowego przeniesienia prawa własności. 

2) Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego naleŜy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków pienięŜnych z kasy lub rachunku 

bankowego Beneficjenta. 

3) W przypadku, gdy umowa między podmiotem ponoszącym wydatek a podmiotem wykonującym na jego rzecz roboty budowlane przewiduje ustanowienie zabezpieczenia 

w formie tzw. kwoty zatrzymanej, naliczenie kwoty zatrzymanej uwaŜa się za poniesienie wydatku kwalifikowalnego. 

4) Wydatek dokonany w drodze kompensaty naleŜności od określonego podmiotu i zobowiązań wobec tego podmiotu uwaŜa się za poniesiony, jeśli podmiot ten uznał 

kompensatę. 
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5) Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny dokument księgowy o równowaŜnej wartości dowodowej. W przypadkach, gdy potwierdzenie poniesienia 

wydatków ww. dokumentami nie jest moŜliwe, dowodem zapłaty jest dokument określany przez Instytucję Zarządzającą. 

 

1.3.4. Zakaz podwójnego finansowania 

1) Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub 

krajowych. 

2) Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: 

a) zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch róŜnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, 

b) zrefundowanie  podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budŜetu państwa w oparciu o 

ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), 

c) zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych 

lub Funduszu Spójności, 

d) otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej poŜyczki ze środków 

publicznych, oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej poŜyczki. 

 

1.3.5. Zakup usług szkoleniowych - zasada elastyczności (ang. cross-financing) 

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uwzględnia się finansowanie operacji, które naleŜą do obszaru interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego 

na zasadach komplementarności, pod warunkiem, Ŝe operacje te są zarówno niezbędne do pomyślnej realizacji projektu, jak i bezpośrednio powiązane z projektem.  

W ramach RPO WZ  powyŜszą moŜliwość dopuszcza się w przypadku działań: 3.1, 3.2, 5.1.2, 5.5, 6.1.2, 6.5, 6.6. Wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup usług 

szkoleniowych. Wydatek ten nie moŜe stanowić więcej niŜ 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji.  

 

1.3.6. Projekty generujące dochód 
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1) Wydatki kwalifikowalne poniesione w związku z realizacją projektu generującego dochód1 nie mogą przekroczyć bieŜącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o 

bieŜącą wartość dochodu netto2 z inwestycji w okresie referencyjnym3. 

2) W przypadku, gdy nie wszystkie koszty inwestycji kwalifikują się do współfinansowania, dochód zostaje przyporządkowany proporcjonalnie do kwalifikowalnych i 

niekwalifikowalnych części kosztu inwestycji. 

3) Kalkulacja oczekiwanego dochodu netto z inwestycji dokonywana jest w studium wykonalności lub biznes planie przed złoŜeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

4) Metodologia obliczania i przedstawiania w projekcie generowanego dochodu, a takŜe sposobu jego monitorowania jest przedmiotem Wytycznych Ministra Rozwoju 

Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

5) PowyŜszych zasad nie stosuje się do projektów podlegających zasadom dotyczącym pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską. 

 

1.3.7. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu 

NiŜej wymienione kategorie wydatków kwalifikują się do współfinansowania z RPO WZ: 

1) opłaty finansowe: 

a) wydatki związane z otwarciem oraz prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym Beneficjenta lub odrębnego rachunku bankowego, 

b) opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych (krajowych lub zagranicznych), 

2) wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie, o ile ich poniesienie wymagane jest przez prawo krajowe lub wspólnotowe, 

3) wydatki poniesione na doradztwo: 

a) prawne, 

b) finansowe lub techniczne, 

4) wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu i księgowości, o ile ich poniesienie jest wymagane przez Instytucję Zarządzającą, 

5) opłaty notarialne. 

                                                 
1 W rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 projekt generujący dochód oznacza jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega 
opłatom  ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaŜ gruntu lub budynków lub dzierŜawę gruntu lub najem budynków, lub 
jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług – w prawie polskim tego rodzaju wpływy określane są mianem przychodu. 
2 Dochód netto rozumiany jest jako dochód z przypisu 1 (przychód) pomniejszony o koszty operacyjne inwestycji (koszty funkcjonowania infrastruktury). 
3 Okresy referencyjne dla poszczególnych sektorów zostaną wskazane w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 
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1.3.8. Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu 

Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione na opracowanie następującej dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu: 

1) studium wykonalności, 

2) oceny oddziaływania na środowisko, 

3) map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt, 

4) innej niezbędnej dokumentacji technicznej lub finansowej, z wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu, o ile jej opracowanie jest niezbędne 

do przygotowania lub realizacji projektu. 

 

1.3.9.  Zakup środków trwałych 

Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych 

Wydatek na zakup środka trwałego (cena nabycia), kwalifikuje się do współfinansowania ze środków EFRR pod następującymi warunkami: 

1)  środek trwały jest  niezbędny do realizacji projektu, 

2)  środek trwały jest trwale związany z celami projektu, 

3)  środek ten będzie włączony w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, 

4)  środek trwały nie był współfinansowanych z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka 

trwałego przez Beneficjenta. Dokumentem poświadczającym ten fakt moŜe być oświadczenie sprzedawcy. 

5)  cena nabycia środka trwałego naleŜącego do Grupy 1., zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) nie przekracza jego wartości rynkowej, a wartość środka trwałego 

potwierdzony jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi; 

 

1.3.10. Zakup gruntu 

Zakup gruntu kwalifikuje się do współfinansowania ze środków RPO WZ przy łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) wydatek poniesiony na zakup gruntu jest kwalifikowalny tylko do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu; 
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2) cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, a jego wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi; 

3) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu; 

4) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu; 

5) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w umowie o dofinansowanie projektu. 

 

1.3.11. Zakup nieruchomości zabudowanej 

Zakup nieruchomości zabudowanej kwalifikuje się do współfinansowania ze środków RPO WZ przy łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) cena nabycia nieruchomości nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego 

rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) wraz z przepisami 

wykonawczymi; 

2) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie dofinansowania projektu; 

3) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu; 

4) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w umowie o dofinansowanie projektu. 

 

1.3.12. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, 

jeŜeli spełniają łącznie następujące warunki: 

1) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 

2) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

3) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 

4) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat. 

 

 

1.3.13.  Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące natychmiastowego przeniesienia prawa własności 
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Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione w związku z technikami finansowania, które nie powodują natychmiastowego przeniesienia prawa własności do 

danego dobra na Beneficjenta (podmiot uŜytkujący), w tym w szczególności wydatki poniesione w związku z zastosowaniem leasingu finansowego. 

1) Warunki współfinansowania leasingu na rzecz Leasingobiorcy (korzystającego) 

a) W przypadku zastosowania tej formy pomocy, refundacja wydatków faktycznie poniesionych skierowana jest na rzecz Leasingobiorcy, czyli Beneficjenta.. 

b) Kosztem kwalifikowalnym do współfinansowania jest część raty leasingowej związanej ze spłatą kapitału leasingowanego dobra. 

c) Dowodem faktycznego poniesienia wydatku w przypadku refundacji na rzecz Beneficjenta jest dokument potwierdzający opłacenie raty leasingowej. 

d) Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie moŜe przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu. Oznacza to, Ŝe kwota kwalifikująca się 

do współfinansowania nie moŜe być wyŜsza, niŜ kwota na którą opiewa dowód zakupu wystawiony Leasingodawcy, przez dostawcę współfinansowanego dobra. 

e) Środki w ramach pomocy wspólnotowej na realizację umów leasingu są wypłacane Leasingobiorcy zgodnie z faktycznie spłacanymi ratami leasingu. 

2) Szczegółowe warunki kwalifikowalności wydatków w przypadku leasingu finansowego 

a) Pod pojęciem leasingu finansowego, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), rozumie się taką umowę leasingu, w ramach 

której ryzyko oraz poŜytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przeniesione są na Beneficjenta współfinansowanego projektu.  

Umowa leasingu skutkuje czasowym przekazaniem w uŜytkowanie określonego dobra, przy czym umowa leasingu zawiera zapis mówiący o przeniesieniu na rzecz 

Leasingobiorcy aktywów, będących przedmiotem leasingu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy leasingu. 

b) W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz 

Leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. 

c) Wydatkami niekwalifikującymi się do współfinansowania są wydatki związane z umową leasingu, w tym w szczególności: 

i) podatek, 

ii) marŜa finansującego, 

iii) odsetki od refinansowania wydatków, 

iv) koszty ogólne, 

v) opłaty ubezpieczeniowe. 

d) W przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcową datę kwalifikowalności wydatków, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania 

są wyłącznie wydatki Leasingobiorcy, które zostały faktycznie poniesione najpóźniej w dniu 30 marca 2015 r. 
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1.3.14. Podatek od towarów i usług i inne podatki 

1) Podatek od towarów i usług (VAT) moŜe być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy gdy: 

a) został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta, oraz 

b) Beneficjent nie ma prawnej moŜliwości odzyskania podatku VAT. 

2) MoŜliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

3)Beneficjent zobowiązany jest załączyć do wniosku o płatność oświadczenie, w którym zadeklaruje, czy w ramach realizowanego projektu będzie miał moŜliwość 

odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu. 

4) W sytuacji, gdy Beneficjent ma moŜliwość częściowego odzyskania podatku VAT, część moŜliwa do odzyskania jest wydatkiem niekwalifikowalnym. 

5) Inne podatki i opłaty (w szczególności podatki bezpośrednie oraz składki na ubezpieczenie społeczne związane z wynagrodzeniem), które wynikają ze współfinansowania 

z EFRR, nie stanowią wydatków kwalifikowalnych, chyba Ŝe zostały rzeczywiście i ostatecznie poniesione przez Beneficjenta. 

 

1.3.15. Działania informacyjne i promocyjne 

Wydatki poniesione przez beneficjentów na działania informacyjno-promocyjne zgodne ze szczegółowymi zasadami wypełniania obowiązków informacyjnych, określonymi 

przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. 

 

1.3.16. Zarządzanie projektem 

Pod pojęciem wydatków związanych z zarządzaniem projektem naleŜy rozumieć wydatki poniesione przez beneficjenta na niezbędne działania towarzyszące realizacji 

projektu, które nie są działaniami związanymi z przygotowaniem projektu (1.3.8). Warunkiem koniecznym uznania wydatków poniesionych w związku z zarządzeniem 

projektem za kwalifikowane jest ich szczegółowe opisanie oraz uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie oraz zatwierdzenie w umowie o dofinansowanie. 

W ramach wydatków związanych z zarządzaniem projektem wyróŜniamy: 

1) Wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi; 

2) Wydatki związane z wdraŜaniem projektu; 

3) Wydatki osobowe. 

 

1.3.17. Koszty ogólne 
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1) Koszty ogólne to koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi. Do kategorii kosztów ogólnych naleŜą m. in. opłaty 

czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie. 

2) Koszty ogólne kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, Ŝe: 

a) kalkulacja tych kosztów jest oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego projektu lub rzeczywistych kosztach projektu tego samego typu, 

b) koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów związanych bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z naleŜycie uzasadnioną, rzetelną i 

bezstronną metodologią. 

 

1.3.18. Wydatki niekwalifikowalne 

1) Do współfinansowania nie kwalifikują się następujące kategorie wydatków: 

a) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne róŜnice kursowe; 

b) odsetki od zadłuŜenia, koszty kredytu; 

c) kary i grzywny, a takŜe wydatki poniesione w związku z procesami sądowymi (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienaleŜnie wypłaconych po 

akceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz z realizacją ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; 

d) zakup środka trwałego będącego sprzętem niezwiązanym trwale z celami projektu (środek trwały nie moŜe być zakupiony w ramach projektu, a następnie po jego 

zakończeniu wykorzystywany do innych celów) 

e) amortyzacja 

f) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu 

środka trwałego przez Beneficjenta; 

g) podatek VAT, który moŜe zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

h) wydatek poniesiony na zakup gruntu przekraczający 10 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w projektach współfinansowanych w ramach RPO 

WZ.  

i) wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu. 

2) Do współfinansowania nie kwalifikują się wszelkie wydatki wyłączone przez Instytucję Zarządzającą poprzez odpowiednie zapisy dokumentów szczegółowych Instytucji 

Zarządzającej. 

3) Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi Beneficjent. 
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Zasady kwalifikowalności wydatków dla projektów objętych pomocą de minimis, wyłączeniem blokowym (grupowym), programem pomocowym zatwierdzonym 

przez Komisję Europejską, a takŜe projektów otrzymujących wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz projektów współfinansowanych na 

podstawie zatwierdzonej przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej zostały określone w dalszej części dokumentu, w punkcie 18 szczegółowego opisu 

kaŜdego działania / poddziałania, w ramach którego istnieje moŜliwość realizacji projektów obj ętych regułami przedmiotowej pomocy. 
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1.4.  System wyboru projektów  

 Podstawy prawne 

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

2. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; 

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz.1658 z późn. zm.).  

 

1.4.2. Tryby wyboru projektów 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ramach RPO mogą być dofinansowywane projekty wybierane w 3 

trybach: 

a) Tryb konkursowy 

b) Tryb dotyczący projektów systemowych 

c) Tryb dotyczący projektów indywidualnych 

 

Ad. a) Tryb konkursowy  

 Konkursy są przeprowadzane jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do listy projektów wyłonionych do 

dofinansowania. 

Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego :www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl. 
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ŚcieŜka wyboru projektów – tryb konkursowy zamknięty : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 
Ocena strategiczna (n/d MSP)  

lub akceptacja listy 
rankingowej projektów  

ZARZĄD 
WOJEWÓDZTWA 

Podpisanie 
umowy o 

dofinansowanie 

 

WW RPO 
Ocena formalna 

wniosków  

 
WW RPO 

Sporządzenie listy 
zbiorczej projektów  

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA 
Powołanie Komisji 

Oceniaj ącej Projekty  

 
Komisja 

Oceniaj ąca 
Projekty 

 

Ocena ekonomiczno-finansowa  

Ocena merytoryczno -
techniczna  

OGŁOSZENIE  
O KONKURSIE 

Nie pó źniej ni Ŝ 60 dni 
przed zamkni ęciem 

konkursów  

 

WW RPO 
Nabór dokumentacji 

aplikacyjnej  
(wniosek + zał ączniki)  

15 dni  

do 60 dni  

do 10 dni  

 80 dni  

do 15 dni  

45 dni  

do 80 dni  
15 dni  

Ocena mo Ŝliwo ści wyst ąpienia 
pomocy publicznej  

Ocena środowiskowa  
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Tryb konkursowy otwarty 

W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu 

uzasadnionego odpowiednią decyzją IZ. Wyniki oceny są ogłaszane na bieŜąco. W ramach konkursu otwartego moŜliwe jest, pod warunkiem uzyskania akceptacji Komitetu 

Monitorującego, ograniczenie zakresu oceny wniosków. W takim przypadku podstawowymi kryteriami decydującymi o przyznaniu dofinansowania mogą być: 

a. spełnienie przez dany projekt kryteriów formalnych wymaganych w ramach konkursu (ocena formalna), 

b. termin wpłynięcia projektu (projekty są oceniane według kolejności zgłoszeń). 

IZ publikuje na stronie internetowej informacje o stanie wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs otwarty. 

Tryb konkursowy otwarty dotyczyć będzie projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach działania 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze 

międzynarodowym. Nabory do pozostałych osi priorytetowych/działań/poddziałań organizowane będą w trybie konkursowym zamkniętym oraz w trybie dotyczącym 

projektów indywidualnych, jak równieŜ projektów systemowych. 

Ocena wniosków w ramach konkursu otwartego przeprowadzana jest w dwóch etapach: 

Etap I – Ocena formalna,  

Etap II – Ocena merytoryczno - ekonomiczna. 

Ocena formalna projektu jest oceną 0/1 dokonywaną na podstawie karty oceny formalnej przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Niespełnienie przez 

wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 

Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji konkursowej. 

 Ocena merytoryczno - ekonomiczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet 

Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny zawierającej punktację). Ocenie merytorycznej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem formalnym.  

Projekt, który uzyska co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  

Tryb konkursowy zamknięty 

 Konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka 

następujących po sobie terminów naboru wniosków. IZ ogłasza konkurs określając daty otwarcia oraz daty zamknięcia naboru wniosków, tj. okres w którym będą 

przyjmowane wnioski.  

Ocena wniosków w ramach konkursu otwartego przeprowadzana jest w następujących etapach: 

Etap I - Ocena formalna, 
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Etap II – Ocena merytoryczno – finansowa, 

Ocena formalna projektu jest oceną 0/1 dokonywaną na podstawie karty oceny formalnej przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Niespełnienie przez 

wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 

Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji konkursowej.  

Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet 

Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 

formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny merytoryczno – technicznej, Zespół ds. oceny ekonomiczno – 

finansowej, Zespół ds. oceny środowiskowej (jeśli dotyczy) oraz Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej (jeśli dotyczy). 

Kryteria oceny są podzielone na kryteria dostępu i kryteria punktowane. Kryteria dostępu oceniane są w systemie 0/1, a nie spełnienie chociaŜby jednego z nich 

powoduje odrzucenie wniosku, tzn., Ŝe nie podlega on dalszej ocenie. Kryteria punktowane są oceniane przez Komisję poprzez przyznawanie określonej liczby punktów za 

kaŜde kryterium.  

Ocenie finansowo – merytorycznej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem formalnym. Do dofinansowania kwalifikują się te projekty, które spełnią 

kryteria dostępu, a jednocześnie uzyskają co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie listy rankingowej. 

W przypadku projektów składanych w ramach Osi Priorytetowych 2 – 7 Zarząd Województwa ma moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej i przyznania do 

20% ogólnej liczby punktów uzyskanej w trakcie oceny merytoryczno – finansowej. 

 

Ad. b) Tryb dotyczący projektów systemowych 

Projekty systemowe to projekty, w których Wnioskodawcą jest Zarząd Województwa lub jednostka mu podległa. Projekty systemowe muszą polegać na 

dofinansowaniu realizacji przez Beneficjenta zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach lub wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego. 

Procedura ubiegania się o środki w ramach projektów systemowych 

Instytucja Zarządzająca określa terminy składania wniosków uwzględniając harmonogram prac nad budŜetem samorządu województwa oraz odpowiednie zasady 

wynikające z ustawy o finansach publicznych, w celu uwzględnienia środków na finansowanie operacji w projektach budŜetu województwa. Wnioski pomocy technicznej 

przyjmowane będą w trybie ciągłym. 
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Po ogłoszeniu terminów składania wniosków, uprawniony Wnioskodawca składa do Instytucji Zarządzającej wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie ze swoim 

uprawnieniem do finansowania poszczególnych typów interwencji. 

  ZłoŜone wnioski podlegają weryfikacji formalnej oraz merytorycznej, zgodnie z kryteriami określonymi w „Uszczegółowieniu RPO WZ” i zatwierdzonymi przez 

Komitet Monitorujący. Ocena formalna i merytoryczna jest przeprowadzana łącznie. W trakcie weryfikacji IZ moŜe odesłać wniosek do Wnioskodawcy celem uzupełnienia 

lub poprawy albo poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku pomocy technicznej, Zarząd Województwa wydaje decyzję o przyznaniu dofinansowania wnioskowanych działań. 

 

Ad. c) Tryb dotyczący projektów indywidualnych 

Indywidualne projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdroŜenie jest 

niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, danego sektora i województwa. Projekty te w znaczący 

sposób przyczyniają się do realizacji załoŜeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju, politykach/strategiach sektorowych oraz strategiach rozwoju województwa. 

IZ moŜe zdecydować o włączeniu do listy projektów rezerwowych, uszeregowanych wg stopnia wagi dla regionu. 

Umieszczenie projektu na liście jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budŜetu danego priorytetu 

programu operacyjnego na realizację przedłoŜonego projektu. Projekty te nie podlegają procedurze konkursowej i nie współzawodniczą o środki z pozostałymi projektami. 

Nie oznacza to jednak, iŜ projekt znajdujący się w wykazie uzyskuje dofinansowanie automatycznie. Uzyskanie dofinansowania jest uzaleŜnione od spełnienia przez projekt 

wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdroŜenia (w tym wniosku o dofinansowanie z 

wymaganymi przez IZ RPO WZ załącznikami, np. studium wykonalności, prognoza oceny oddziaływania na środowisko, etc.), zgodnych z kryteriami zatwierdzonymi przez 

Zachodniopomorski Komitet Monitorujący oraz akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami przez IZ. 

Instytucja Zarządzająca przedstawia wstępną propozycję wykazu projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego, która zostaje poddana procesowi 

szerokich konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem stron internetowych IZ, gdzie wykaz projektów zostaje umieszczony na okres co najmniej 

30 dni celem zebrania uwag i opinii. Równolegle IZ organizuje konferencje uzgodnieniowe obejmujące poszczególne  sektory interwencji indywidualnych projektów 

kluczowych. Wykaz zostaje dodatkowo przedstawiony Konferencji Współpracy. 

Po ostatecznym zatwierdzeniu listy projektów kluczowych Zarząd Województwa publikuje listę w formie obwieszenia w Monitorze Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. W przeciągu 14 od publikacji IZ przekazuje do MRR szczegółową informację na temat kaŜdego z projektów w formie uzgodnionej karty projektu. 
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Instytucja Zarządzająca, nie częściej niŜ dwa razy w roku moŜe dokonywać aktualizacji wykazu indywidualnych projektów kluczowych (w terminach do 31 lipca i 

do 31 grudnia). 

Ocena projektów kluczowych dokonywana jest na takich samych zasadach i według tych samych kryteriów jak ocena projektów w trybie konkursowym. Oceny 

dokonuje Komisja Oceny Projektów w składzie identycznym jak w przypadku projektów konkursowych. Nie jest dokonywana ocena strategiczna projektów ze względu na 

fakt, iŜ ocena ta została dokonana na etapie wyboru projektów do wykazu projektów kluczowych.  

Zawarcie umowy o dofinansowanie przebiega identycznie jak w przypadku projektów konkursowych. 

1.4.3. Tryb odwoławczy 

W procesie wyboru projektów do dofinansowania występują dwa rodzaje środków odwoławczych: 

1. protest, 

2. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Ad. 1.  Protest 

Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego o ponowne sprawdzenie zgodności 

złoŜonego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Dotyczy on tylko projektów wybieranych w trybie konkursowym. W przypadku RPO WZ protest jest rozpatrywany przez 

Wojewodę Zachodniopomorskiego, a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.  

Ad. 2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy  

 Zakres przedmiotowy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest uzaleŜniony od zakresu wcześniej złoŜonego protestu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia 

protestu, podmiot, który go złoŜył, moŜe zwrócić się o ponowne sprawdzenie zgodności jego projektu z kryteriami wyboru projektów. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy moŜe być wniesiony przez Wnioskodawcę, którego protest został negatywnie rozpatrzony, do Ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego. Nie jest moŜliwe wniesienie tego wniosku, jeŜeli protest został w całości rozpatrzony pozytywnie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.  
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1.5.  Wykaz dokumentów słuŜących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 

W celu prawidłowego wypełnienia przez Wnioskodawcę dokumentacji aplikacyjnej do RPO WZ, niezbędna jest znajomość następujących dokumentów: 

1. Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ 2007-2013 

2. Podręcznik Wnioskodawcy 

3. Dokumentacja konkursowa – zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego najpóźniej w dniu ogłoszenia 

konkursu do danego działania/poddziałania. W skład dokumentacji konkursowej wchodzi: 

- Wytyczne dla Wnioskodawców danego działania/ poddziałania, 

- Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

- Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu 

- Wzór biznes planu (jeśli dotyczy) 

- Wytyczne do studium wykonalności (jeśli dotyczy) 

- Wzory umów o dofinansowanie projektu 

- Wzory wniosków o płatność 

- Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 

- Wzory niezbędnych załączników – lista obowiązkowych załączników w ramach danego konkursu zostanie zamieszczona w Wytycznych dla Wnioskodawców 

- Regulamin prac Komisji Oceniającej Projekty 
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2. SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁA Ń I PODDZIAŁA Ń 

OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA – INNOWACJE – TECHNOLOG IE 

Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa 
 
1. Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

2. Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie 
3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 
 

11. Numer i nazwa działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
12. Numer i nazwa poddzialania 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa  
13. Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14. Cel i uzasadnienie działania/ poddziałania W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia, podnoszące konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw. 

Dotacje skierowane będą na wspieranie zarówno inwestycji w początkowej fazie funkcjonowania 
mikroprzedsiębiorstw w celu umocnienia ich pozycji rynkowej, jak i projektów zwiększających potencjał i 
zdolność inwestycyjną mikroprzedsiębiorstw juŜ działających na rynku. Wszystkie projekty zgłaszane przez 
Wnioskodawców powinny dotyczyć wprowadzanej przez nich innowacji produktowej lub procesowej. 
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Priorytetowo traktowane będą projekty, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy, a takŜe projekty 
zlokalizowane na obszarach o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej4. 

15. Demarkacja i komplementarność  Demarkacja: 
W ramach poddziałania 1.1.1. nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia 
interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
Oś priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim 
potencjale innowacyjnym. kryterium: 
- wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych: min. 8 mln PLN i maks. 160 mln PLN. 
 
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Oś priorytetowa III, Działanie – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  
Kryterium działalności – lista PKD określona rozporządzeniem MRiRW; 
Kryterium lokalizacji siedziby mikroprzedsiębiorstwa - miejscowości naleŜące do gminy wiejskiej, gminy 
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. mieszkańców oraz miasta do 5 tys. mieszkańców gmin 
miejskich; 
Kryterium lokalizacji nie dotyczy grup producentów rolnych, producentów owoców i warzyw oraz podmiotów 
świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 
Kryterium wartości dofinansowania – maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi nie 
moŜe przekroczyć 300 tys. zł. 
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość 
pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi wynosi 100 tys. zł. 
 
3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
 - Wsparcie działań z zakresu ratownictwa medycznego. 
Kryterium: rodzaj działalności gospodarczej i typ Beneficjenta 
Oś 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska: w zakresie 
inwestycji prośrodowiskowych i ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw (kryterium demarkacji: wartość 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych powyŜej 8 mln PLN) 
 
4. Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i PrzybrzeŜnych Obszarów 
Rybackich na lata 2007-2013: 
Oś 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny produktów rybołówstwa i 
akwakultury, w zakresie: 
– projektów obejmujących budowę, rozbudowę, wyposaŜenie i modernizację 

                                                 
4 Wykaz gmin oraz kryteria podziału określa Załącznik 6 do RPO WZ. 
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przedsiębiorstw sektora rybołówstwa (kryterium demarkacji: rodzaj działalności). 
Oś 3. Działania słuŜące wspólnemu interesowi, w zakresie: – zastosowania nowych technologii, opracowania 
innowacyjnych metod produkcji (kryterium demarkacji: rodzaj projektu, rodzaj Beneficjenta). 
Oś 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa, w zakresie: – restrukturyzacji i reorientacji 
działalności gospodarczej (kryterium demarkacji: lokalizacja projektu, rodzaj projektu, rodzaj Beneficjenta). 
 
5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 
Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska – w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach 
(kryterium: wielkość przedsiębiorstwa) 
Os priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja– w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach (kryterium: 
wielkość przedsiębiorstwa) 
Os priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych– w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach (kryterium: 
wielkość przedsiębiorstwa) 
 
Komplementarność: 
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Oś priorytetowa III: Działanie – RóŜnicowanie w kierunku pozarolniczej działalności 
 
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Oś 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 
poprawa stanu zdrowia osób pracujących 
Oś 8. Regionalne kadry gospodarki,  
 

16. Typy projektów  
 

Projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego5 poprawiające 
konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez: 
− rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, 
− dywersyfikację produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych 

dodatkowych produktów i usług, 
− zmianę produktu lub usługi, 
− działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie  

świadczenia usług,  

                                                 
5Dla projektów, w ramach których nabywane są środki trwałe, które ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe (np. specjalistyczne maszyny budowlane),  
a zatem nie jest moŜliwe określenie lokalizacji inwestycji, naleŜy przyjąć, Ŝe decydująca jest siedziba Wnioskodawcy – wówczas musi się ona znajdować na terenie 
województwa zachodniopomorskiego.  
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− uruchomienie działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa. 
 
Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny polegać na realizacji nowej inwestycji w 
rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 
2007 nr 193 poz. 1399). 
 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  8 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) Nie dotyczy 
c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 
193 poz. 1399) 
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa, 03 - 
w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, 
04 - w zakresie włókien syntetycznych, 07 - w sektorze górnictwa węgla, hutnictwo Ŝelaza i stali, 12 - w 
zakresie budownictwa okrętowego. 
 

17. 

f Lokalizacja PL 42 Województwo Zachodniopomorskie 
18. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania/poddziałania 
 
1. zakup środka trwałego (cena nabycia) pod następującymi warunkami: 

• środek trwały jest niezbędny do realizacji projektu, 
• środek trwały jest trwale związany z celami projektu, 
• środek trwały zostanie włączony w rejestr środków trwałych Beneficjenta, 
• wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości. 
• cena nabycia środka trwałego naleŜącego do Grupy 1., zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych 

(KŚT) nie przekracza jego wartości rynkowej, a wartość środka trwałego potwierdzona jest operatem 
szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) 
wraz z przepisami wykonawczymi; 

Dodatkowo w przypadku zakupu uŜywanych środków trwałych  muszą być spełnione następujące warunki: 
a) w okresie 7 lat poprzedzających złoŜenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z 

wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 
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b) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niŜsza od ceny 
nowego środka trwałego, 

c) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego 
dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; 

 
2. zakup wartości niematerialnych i prawnych; 
 
3. leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzący do przeniesienia 

własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta), do wysokości wartości początkowej środka 
trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu6; 

 
4. instalację i uruchomienie środków trwałych zakupywanych w ramach projektu, z udziałem 

dofinansowania. Wydatek ten musi być niezbędny do prawidłowej realizacji projektu. 
 
5. zakup prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do 

wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, Ŝe: 
a) istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup 

nieruchomości niezabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); 
b) cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest 

operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi; 

c) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w umowie o dofinansowanie projektu; 

d) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu; 
e) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w 

umowie o dofinansowanie projektu; 
 
6. zakup robót i materiałów budowlanych do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem, pod warunkiem, Ŝe pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia 
objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); 

 
7. zakup prawa własności lub prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej do wysokości 

50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, Ŝe: 
a) istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup 

                                                 
6 Nie uznaje się za wydatek kwalifikujący się do wsparcia spłaty wartości początkowej naleŜnej finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych, zbytych uprzednio przez 
korzystającego na rzecz finansującego (leasing zwrotny). 
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nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); 
b) cena nabycia nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem 

szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi; 

c) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w umowie dofinansowania projektu,  

d) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, Ŝe nieruchomość moŜe być 
uŜywana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, lub 
określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; 

e) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu; 
f) nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złoŜenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z 

wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 
g) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w 

umowie o dofinansowanie projektu. 
 
8. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w 

punktach 1-7, a pod warunkiem, Ŝe Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia; 
 
Wydatki na zakup środków trwałych naleŜących do Grupy 1 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych 
(KŚT) nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikuj ących się do objęcia wsparciem. 
 
Łącznie wydatki określone w pkt 5, 6 i 7 oraz poniesione na zakup środków trwałych  z Grupy 1 KŚT  
nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikuj ących się do objęcia wsparciem. 

 
Wydatki na zakup środków transportu są ograniczone do podgrupy 76 zgodnie z Klasyfikacją Środków 
Trwałych oraz mogą zostać poniesione, jeśli istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami 
przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup środka transportu jest niezbędny do prawidłowej realizacji i 
osiągnięcia celów projektu) oraz zakup środka transportu nie jest głównym elementem projektu; 
Wydatki na zakup środków transportu w sektorze transportu nie są kwalifikowane. 

19. Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)  Nie dotyczy 
20. Beneficjenci 

 
Mikroprzedsiębiorstwa7, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

21. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów   

                                                 
7 Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego 
zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004). 
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

System wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.1 odbywa się w trybie konkursowym. 
Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o 
konkursie, które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu 
regionalnym, na co najmniej 60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej; 
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 

 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku 
o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II:  Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. W ramach Komisji Oceniającej 
Projekty pracują trzy zespoły: Zespół ds. ocenyśrodowiskowej, Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej 
oraz  Zespół ds. oceny merytoryczno – technicznej. Kryteria oceny są podzielone na kryteria dostępu i kryteria 
punktowane. Kryteria dostępu oceniane są w systemie 0/1, a nie spełnienie chociaŜby jednego z nich powoduje 
odrzucenie wniosku, tzn. Ŝe nie podlega on dalszej ocenie. Kryteria punktowane są oceniane przez Komisję 
poprzez przyznawanie określonej liczby punktów za kaŜde kryterium. Ocenie finansowej i merytorycznej 
podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem formalnym. Do dofinansowania kwalifikują się te projekty, 
które spełnią kryteria dostępu, a jednocześnie uzyskają co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. 
Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie listy rankingowej. 

c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych operacji 
 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria przedstawiono w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22. Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem 29 411 765 EUR 
23. Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 25 000 000 EUR 
24. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie 4 411 765 EUR 

 
25. Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 

finansowania na działanie/poddziałanie 
19 607 843EUR 

26. Maksymalny udział środków UE w publicznych wydatkach 
kwalifikowalnych na poziomie osi priorytetowej (%) 

 85% 

27. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności 
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(%) transportowej)  
40 %  całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności 
transportowej) 

28. Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 85% 
29. Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%)  15% 
30. Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 

projektu (%) (jeśli dotyczy) 
40% całkowitych wydatków  kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności 
transportowej) 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności 
transportowej) 

31. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 
1399) 

32. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Realizacja projektu moŜe rozpocząć się dzień po uzyskaniu przez  Beneficjenta pomocy od podmiotu 
udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399) 

33. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
34. Minimalna / Maksymalna wartość całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 
minimalna wartość – 20 tys. PLN 
maksymalna wartość – 8 mln PLN, 

35. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu 
(jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu moŜe wynieść 1 mln PLN. 
Dodatkowo: 
Wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 300 tys. PLN – dotyczy projektów realizowanych 
przez mikroprzedsiębiorstwa objęte interwencją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w osi priorytetowej 
nr III, Działanie – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

36. Forma płatności refundacja 
37. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
nie dotyczy 
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Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
12.  Numer i nazwa poddzialania 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia, podnoszące konkurencyjność oraz zdolność 

inwestycyjną małych i średnich przedsiębiorstw (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) poprzez 
wprowadzanie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej. Priorytetowo traktowane będą 
projekty, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy, a takŜe projekty zlokalizowane na obszarach o 
szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej8. 

15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 1.1.2. nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia 
interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
Oś priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim 
potencjale innowacyjnym. kryterium: wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych min. 8 mln PLN i 
maks. 160 mln PLN. 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Wsparcie działań z zakresu ratownictwa medycznego. 

                                                 
8 Wykaz gmin oraz kryteria podziału określa Załącznik 6 do RPO WZ. 
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Kryterium: rodzaj działalności gospodarczej i typ Beneficjenta 
Oś 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska: w zakresie 
inwestycji prośrodowiskowych i ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw (kryterium demarkacji: wartość 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych powyŜej 8 mln PLN) 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i PrzybrzeŜnych Obszarów 
Rybackich na lata 2007-2013: 
Oś 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny produktów rybołówstwa i 
akwakultury, w zakresie projektów obejmujących budowę, rozbudowę, wyposaŜenie i modernizację 
przedsiębiorstw sektora rybołówstwa (kryterium demarkacji: rodzaj działalności). 
Oś 3. Działania słuŜące wspólnemu interesowi, w zakresie: – zastosowania nowych technologii, opracowania 
innowacyjnych metod produkcji (kryterium demarkacji: rodzaj projektu, rodzaj Beneficjenta). 
Oś 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa, w zakresie: – restrukturyzacji i reorientacji 
działalności gospodarczej (kryterium demarkacji: lokalizacja projektu, rodzaj projektu, rodzaj Beneficjenta). 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 
Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska – w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach 
(kryterium: wielkość przedsiębiorstwa) 
Os priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja– w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach (kryterium: 
wielkość przedsiębiorstwa) 
Os priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych– w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach 
(kryterium: wielkość przedsiębiorstwa) 
 
Komplementarność: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Oś 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób 
pracujących 
Oś 8. Regionalne kadry gospodarki 
 

16.  Typy projektów  
 

Projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego9  podnoszące 
konkurencyjność  małego bądź średniego przedsiębiorstwa (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstwa) poprzez: 
� rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, 

                                                 
9 Dla projektów, w ramach których nabywane są środki trwałe, które ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe (np. specjalistyczne maszyny budowlane),  
a zatem nie jest moŜliwe określenie lokalizacji inwestycji, naleŜy przyjąć, Ŝe decydująca jest siedziba wnioskodawcy – wówczas musi się ona znajdować na terenie 
województwa zachodniopomorskiego.  
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� dywersyfikację produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych 
dodatkowych produktów i usług, 

� zmianę produktu lub usługi 
� działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w 

sposobie  świadczenia usług,  
� uruchomienie działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa. 
 
Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny polegać na realizacji nowej inwestycji w 
rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399). 

 
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  8 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) Nie dotyczy 
c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 
nr 193 poz. 1399) 
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa, 03 
- w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory 
mleczne, 04 - w zakresie włókien syntetycznych, 07 - w sektorze górnictwa węgla, hutnictwo Ŝelaza i stali, 12 
- w zakresie budownictwa okrętowego. 
 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Województwo Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania/poddziałania 
1. zakup środka trwałego (cena nabycia) pod następującymi warunkami: 

• środek trwały jest niezbędny do realizacji projektu, 
• środek trwały jest trwale związany z celami projektu, 

• środek trwały zostanie włączony w rejestr środków trwałych Beneficjenta 
• wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, 
• cena nabycia środka trwałego naleŜącego do Grupy 1., zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych 

(KŚT) nie przekracza jego wartości rynkowej, a wartość środka trwałego potwierdzona jest operatem 
szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) 
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wraz z przepisami wykonawczymi; 
Dodatkowo w przypadku zakupu uŜywanych środków trwałych  muszą być spełnione następujące warunki: 

a) w okresie 7 lat poprzedzających złoŜenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony 
z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 

b) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niŜsza od 
ceny nowego środka trwałego, 

c) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego 
dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; 

 
2. zakup wartości niematerialnych i prawnych; 
 
3. leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzący do przeniesienia 

własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta), do wysokości wartości początkowej środka 
trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu10; 

 
4. instalację i uruchomienie środków trwałych zakupywanych w ramach projektu, z udziałem 

dofinansowania. Wydatek ten musi być niezbędny do prawidłowej realizacji projektu. 
 
5.  zakup prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do 

wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, Ŝe: 
a) istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. 

zakup nieruchomości niezabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów 
projektu); 

b) cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest 
operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi; 

c) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w umowie o dofinansowanie projektu; 

d) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu; 
e) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w 

umowie o dofinansowanie projektu; 
 
6. zakup robót i materiałów budowlanych do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem, pod warunkiem, Ŝe pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia 

                                                 
10 Nie uznaje się za wydatek kwalifikujący się do wsparcia spłaty wartości początkowej naleŜnej finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych, zbytych uprzednio przez 
korzystającego na rzecz finansującego (leasing zwrotny). 
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objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); 
 
7. zakup prawa własności lub prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej do wysokości 

50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, Ŝe: 
a) istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup 

nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); 
b) cena nabycia nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem 

szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi; 

c) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w umowie dofinansowania projektu,  

d) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, Ŝe nieruchomość moŜe 
być uŜywana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, lub 
określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; 

e) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu; 
f) nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złoŜenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z 

wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 
g) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w 

umowie o dofinansowanie projektu. 
 
8. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w 

punktach 1-7, a pod warunkiem, Ŝe Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia; 
 
Wydatki na zakup środków trwałych naleŜących do Grupy 1 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych 
(KŚT) nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikuj ących się do objęcia wsparciem. 
 
Łącznie wydatki określone w pkt 5, 6 i 7 oraz poniesione na zakup środków trwałych  z Grupy 1 KŚT  
nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikuj ących się do objęcia wsparciem. 

 
Wydatki na zakup środków transportu są ograniczone do podgrupy 76 zgodnie z Klasyfikacją Środków 
Trwałych oraz mogą zostać poniesione, jeśli istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami 
przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup środka transportu jest niezbędny do prawidłowej realizacji i 
osiągnięcia celów projektu) oraz zakup środka transportu nie jest głównym elementem projektu; 
Wydatki na zakup środków transportu w sektorze transportu nie są kwalifikowane. 



Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     43 

 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)  Nie dotyczy 

20.  
Beneficjenci 
 

małe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw)11, które mają siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów   
a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 

dofinansowanie 
System wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 odbywa się w ramach trybu 
konkursowego. 
Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o 
konkursie, które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o 
zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 

21.  

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu jest dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II:  Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. W ramach Komisji Oceniającej 
Projekty pracują trzy zespoły: Zespół ds. oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej 
oraz  Zespół ds. oceny merytoryczno – technicznej. Kryteria oceny są podzielone na kryteria dostępu i kryteria 
punktowane. Kryteria dostępu oceniane są w systemie 0/1, a nie spełnienie chociaŜby jednego z nich 
powoduje odrzucenie wniosku, tzn., Ŝe nie podlega on dalszej ocenie. Kryteria punktowane są oceniane przez 
Komisję poprzez przyznawanie określonej liczby punktów za kaŜde kryterium. Ocenie finansowej i 
merytorycznej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem formalnym. Do dofinansowania 
kwalifikują się te projekty, które spełnią kryteria dostępu, a jednocześnie uzyskają co najmniej 60% 
maksymalnej liczby punktów. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie listy rankingowej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria przedstawiono w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem 65 882 353 EUR 

                                                 
11 Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego 
zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004). 
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23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddzialanie 56 000 000 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
9 882 353 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

43 921 569 EUR 
 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

60%  całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw  (projekty niedotyczące 
działalności transportowej)  
50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące 
działalności transportowej)  
40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw  (projekty dotyczące 
działalności transportowej) 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 85% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%)  15% 
30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 

projektu (%) (jeśli dotyczy) 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw (projekty niedotyczące 
działalności transportowej) 
50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw, z (projekty niedotyczące 
działalności transportowej) 
60 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (projekty dotyczące 
działalności transportowej) 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 
1399) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Realizacja projektu moŜe rozpocząć się dzień po uzyskaniu przez Beneficjenta pomocy od podmiotu 
udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 
1399) 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
34.  Minimalna / Maksymalna wartość całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 
minimalna wartość – 40 tys. PLN 
maksymalna wartość – 8 mln PLN 

35.  Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu moŜe wynieść 2 mln PLN. 
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34.  Forma płatności refundacja 
35. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa I 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
12.  Numer i nazwa poddzialania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie  
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Realizacja projektów w ramach poddziałania ma na celu poprawę poziomu innowacyjności sektora MSP. 

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty związane z innowacyjnymi technologiami, rozumiane jako projekty 
zakładające wdroŜenie technologii stosowanej w Polsce krócej niŜ 3 lata. Priorytetowo traktowane będą 
projekty, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy, a takŜe projekty zlokalizowane na obszarach o 
szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej12. 

15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 1.1.3. nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia 
interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
Oś priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim 
potencjale innowacyjnym. kryteria: 
- wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych: min. 8 mln PLN i maks. 160 mln PLN, 

                                                 
12 Wykaz gmin oraz kryteria podziału określa Załącznik 6 do RPO WZ. 
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- projekt dotyczy technologii stosowanych na świecie nie dłuŜej niŜ 3 lata. 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Oś priorytetowa III -Działanie – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  
Kryterium działalności – lista PKD określona rozporządzeniem MRiRW; 
Kryterium lokalizacji siedziby mikroprzedsiębiorstwa- miejscowości naleŜące do gminy wiejskiej, gminy 
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. mieszkańców oraz miasta do 5 tys. mieszkańców gmin 
miejskich; 
Kryterium lokalizacji nie dotyczy grup producentów rolnych, producentów owoców i warzyw oraz 
podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 
Kryterium wartości dofinansowania – maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi nie 
moŜe przekroczyć 300 tys. zł. 
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość 
pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi wynosi 100 tys. zł. 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
- Wsparcie działań z zakresu ratownictwa medycznego. Kryterium: rodzaj działalności gospodarczej i typ 
Beneficjenta 
Oś 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska: w zakresie 
inwestycji prośrodowiskowych i ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw (kryterium demarkacji: wielkość 
przedsiębiorstwa). 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i PrzybrzeŜnych Obszarów 
Rybackich na lata 2007-2013: 
Oś 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny produktów rybołówstwa i 
akwakultury, w zakresie: 
– projektów obejmujących budowę, rozbudowę, wyposaŜenie i modernizację 
przedsiębiorstw sektora rybołówstwa (kryterium demarkacji: rodzaj działalności). 
Oś 3. Działania słuŜące wspólnemu interesowi, w zakresie: – zastosowania nowych technologii, opracowania 
innowacyjnych metod produkcji (kryterium demarkacji: rodzaj projektu, rodzaj beneficjenta). 
Oś 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa, w zakresie: – restrukturyzacji i reorientacji 
działalności gospodarczej (kryterium demarkacji: lokalizacja projektu, rodzaj projektu, rodzaj beneficjenta). 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 
Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska – w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach 
(kryterium: wielkość przedsiębiorstwa) 
Os priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja– w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach (kryterium: 
wielkość przedsiębiorstwa) 
Os priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych– w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach 
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(kryterium: wielkość przedsiębiorstwa) 
 
Komplementarność: 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Oś priorytetowa III - Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Oś 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób 
pracujących 
Oś 8. Regionalne kadry gospodarki,  
 

16.  Typy projektów Wsparcie innowacyjnych projektów inwestycyjnych13 zlokalizowanych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego14; 
 
Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w 
rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399). 
 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  7 - Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne 

technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+R+T i przedsiębiorstwa, itp.) 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na 
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i 
innowacji 
 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 

17.  

d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 

                                                 
13 Projekty zakładające wdroŜenie technologii stosowanej w Polsce krócej niŜ 3 lata. Okres ten liczony jest do dnia złoŜenia wniosku o dofinansowanie.  
14 Dla projektów, w ramach których nabywane są środki trwałe, które ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe (np. specjalistyczne maszyny budowlane),  
a zatem nie jest moŜliwe określenie lokalizacji inwestycji, naleŜy przyjąć, Ŝe decydująca jest siedziba wnioskodawcy – wówczas musi się ona znajdować na terenie 
województwa zachodniopomorskiego.  
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e Działalność gospodarcza  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 
nr 193 poz. 1399) 
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa, 03 
- w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory 
mleczne, 04 - w zakresie włókien syntetycznych, 07 - w sektorze górnictwa węgla, hutnictwo Ŝelaza i stali, 12 
- w zakresie budownictwa okrętowego. 
 

f Lokalizacja PL 42 Województwo Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania/poddziałania  
 
1. zakup środka trwałego (cena nabycia) pod następującymi warunkami: 

• środek trwały jest niezbędny do realizacji projektu, 
• środek trwały jest trwale związany z celami projektu, 
• środek trwały zostanie włączony w rejestr środków trwałych beneficjenta, 
• wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, 
• cena nabycia środka trwałego naleŜącego do Grupy 1., zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych 

(KŚT) nie przekracza jego wartości rynkowej, a wartość środka trwałego potwierdzona jest operatem 
szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) 
wraz z przepisami wykonawczymi; 

 
Dodatkowo w przypadku zakupu uŜywanych środków trwałych  muszą być spełnione następujące warunki: 

a) w okresie 7 lat poprzedzających złoŜenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony 
z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 

b) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niŜsza od 
ceny nowego środka trwałego,  

c) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego 
dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; 

 
2. zakup wartości niematerialnych i prawnych; 
3. leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzący do przeniesienia 

własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta), do wysokości wartości początkowej środka 
trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu15; 

                                                 
15 Nie uznaje się za wydatek kwalifikujący się do wsparcia spłaty wartości początkowej naleŜnej finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych, zbytych uprzednio przez 
korzystającego na rzecz finansującego (leasing zwrotny). 
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4. instalację i uruchomienie środków trwałych zakupywanych w ramach projektu, z udziałem 
dofinansowania. Wydatek ten musi być niezbędny do prawidłowej realizacji projektu. 

5.  zakup prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do 
wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji pod warunkiem, Ŝe: 

a) istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup 
nieruchomości niezabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); 

b) cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem 
szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi; 

c) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w umowie o dofinansowanie projektu; 

d) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu; 
e) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w 

umowie o dofinansowanie projektu; 
 
6. zakup robót i materiałów budowlanych do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

inwestycji, pod warunkiem, Ŝe pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego 
dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); 

 
7. zakup prawa własności lub prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej do wysokości 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji pod warunkiem, Ŝe: 
a) istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup 

nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); 
b) cena nabycia nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem 

szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi; 

c) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w umowie dofinansowania projektu,  

d) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, Ŝe nieruchomość moŜe być 
uŜywana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, lub 
określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; 

e) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu; 
f) nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złoŜenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z 

wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 
g) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w 

umowie o dofinansowanie projektu. 
 
8. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w 
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punktach 1-7, a pod warunkiem, Ŝe Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia; 
 
9. zakup usług szkoleniowych niezbędnych do realizacji projektu (w tym VAT, jeśli Beneficjentowi nie 

przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia). Wydatek ten nie moŜe stanowić więcej niŜ 10% 
wydatków określonych w punktach 1-8 (tj. całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji) 

 
Wydatki na zakup środków trwałych naleŜących do Grupy 1 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych 
(KŚT) nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji. 
 
Łącznie wydatki określone w pkt 5, 6 i 7 oraz poniesione na zakup środków trwałych  z Grupy 1 KŚT  
nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji. 
 
Wydatki na zakup środków transportu są ograniczone do podgrupy 76 zgodnie z Klasyfikacją Środków 
Trwałych oraz mogą zostać poniesione, jeśli istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami 
przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup środka transportu jest niezbędny do prawidłowej realizacji i 
osiągnięcia celów projektu) oraz zakup środka transportu nie jest głównym elementem projektu; 
Wydatki na zakup środków transportu w sektorze transportu nie są kwalifikowane. 

19.  

Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uwzględnia się finansowanie operacji, które 
naleŜą do obszaru interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach komplementarności, pod 
warunkiem, Ŝe operacje te są zarówno niezbędne do pomyślnej realizacji projektu, jak i bezpośrednio 
powiązane z projektem. Wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup usług szkoleniowych bezpośrednio 
związanych z realizacją inwestycji. Wydatek ten nie moŜe stanowić więcej niŜ 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych inwestycji.  
 
Pomoc publiczna w tym zakresie będzie udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317) 

20.  Beneficjenci mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa16, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
21.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów   

                                                 
16 Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego 
zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004). 
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

System wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.3 odbywa się w ramach trybu 
konkursowego. 
Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o 
konkursie, które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o 
zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej, 
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II:  Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. W ramach Komisji Oceniającej 
Projekty pracują trzy zespoły: Zespół ds. oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej 
oraz  Zespół ds. oceny merytoryczno – technicznej. Kryteria oceny są podzielone na kryteria dostępu i kryteria 
punktowane. Kryteria dostępu oceniane są w systemie 0/1, a nie spełnienie chociaŜby jednego z nich 
powoduje odrzucenie wniosku, tzn. Ŝe nie podlega on dalszej ocenie. Kryteria punktowane są oceniane przez 
Komisję poprzez przyznawanie określonej liczby punktów za kaŜde kryterium. Ocenie finansowej i 
merytorycznej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem formalnym. Do dofinansowania 
kwalifikują się te projekty, które spełnią kryteria dostępu, a jednocześnie uzyskają co najmniej 60% 
maksymalnej liczby punktów. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie listy rankingowej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria przedstawiono w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddzialanie ogółem 35 294 118 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 30 000 000 EUR 

 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
5 294 118 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

23 529 412 EUR 
 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 85% 
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wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków 
publicznych (%) 

60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw, (projekty niedotyczące 
działalności transportowej)  
50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące 
działalności transportowej)  
40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty 
dotyczące działalności transportowej) 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 85% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%)  15% 
30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 

projektu (%) (jeśli dotyczy) 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw (projekty niedotyczące 
działalności transportowej)   
50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące 
działalności transportowej)  
60 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty 
dotyczące działalności transportowej) 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 
1399) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317)– cross finansing 
 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Realizacja projektu moŜe rozpocząć się po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od podmiotu 
udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 
1399) 

31. 
 

Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

32 Minimalna / Maksymalna wartość całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

minimalna wartość – 40 tys. PLN 
maksymalna wartość – 8 mln PLN 

33. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu moŜe wynieść 4 mln PLN. 
 
Dodatkowo: 
Wartość dofinansowania projektu powyŜej 300 tys. PLN - dotyczy projektów realizowanych przez 
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mikroprzedsiębiorstwa objęte interwencją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w osi priorytetowej nr III, 
Działanie – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw   
 

34.  Forma płatności refundacja 
35. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji 
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Poddziałanie 1.1.4. Inwestycje MSP w zakresie ochrony środowiska 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje 
12.  Numer i nazwa poddzialania 1.1.4 Inwestycje MSP w zakresie ochrony środowiska 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie województwa 

zachodniopomorskiego podnoszące konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
minimalizację oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz podnoszenia efektywności tej 
działalności w szczególności poprzez wprowadzanie zmian w produkcji w zakresie ochrony powietrza, 
gospodarki wodno – ściekowej lub gospodarki odpadami.  
Dotacje będą przeznaczone na realizację inwestycji prowadzących do zastosowania w produkcji nowych 
rozwiązań organizacyjnych i technologicznych przyjaznych środowisku, w szczególności na: 
- wdroŜenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem,  
- wdroŜenie i uŜytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom,  
- wdroŜenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw. 
 

15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 1.1.4. nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia 
interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
Oś priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o 
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wysokim potencjale innowacyjnym. 
Kryterium:  
- wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu min. 8 mln PLN i maks. 160 mln PLN, 
-technologia: stosowana na świecie nie dłuŜej niŜ 3 lata. 
 
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Oś priorytetowa III -Działanie – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  
Kryterium działalności – lista PKD określona rozporządzeniem MRiRW; 
Kryterium lokalizacji siedziby mikroprzedsiębiorstwa- miejscowości naleŜące do gminy wiejskiej, gminy 
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. mieszkańców oraz miasta do 5 tys. mieszkańców 
gmin miejskich; 
Kryterium lokalizacji nie dotyczy grup producentów rolnych, producentów owoców i warzyw oraz 
podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 
Kryterium wartości dofinansowania – maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi  
nie moŜe przekroczyć 300 tys. zł. 
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość 
pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi wynosi 100 tys. zł. 
 
3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
- Wsparcie działań z zakresu ratownictwa medycznego. Kryterium: rodzaj działalności gospodarczej i typ 
Beneficjenta 
Oś 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska: w zakresie 
inwestycji prośrodowiskowych i ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw (kryterium demarkacji: wartość 
projektu powyŜej 8 mln PLN) 
 
4. Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i PrzybrzeŜnych Obszarów 
Rybackich na lata 2007-2013: 
Oś 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny produktów rybołówstwa i 
akwakultury, w zakresie: 
– projektów obejmujących budowę, rozbudowę, wyposaŜenie i modernizację 
przedsiębiorstw sektora rybołówstwa (kryterium demarkacji: rodzaj działalności). 
Oś 3. Działania słuŜące wspólnemu interesowi, w zakresie: – zastosowania nowych technologii, 
opracowania innowacyjnych metod produkcji (kryterium demarkacji: rodzaj projektu, rodzaj Beneficjenta). 
Oś 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa, w zakresie: – restrukturyzacji i reorientacji 
działalności gospodarczej (kryterium demarkacji: lokalizacja projektu, rodzaj projektu, rodzaj 
Beneficjenta). 
 
5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 
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Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska – w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach 
(kryterium: wielkość przedsiębiorstwa) 
Os priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja– w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach 
(kryterium: wielkość przedsiębiorstwa) 
Os priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych– w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach 
(kryterium: wielkość przedsiębiorstwa) 
 
Komplementarność: 
Projekty realizowane w ramach poddziałania 1.1.4 są komplementarne z następującymi 
Programami: 
 

16.  Typy projektów 
 

Projekty zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego17polegające na zastosowaniu w 
produkcji nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych przyjaznych środowisku, w 
szczególności: 
- wdroŜenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem,  
- wdroŜenie i uŜytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom,  
- wdroŜenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw. 
 
Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny polegać na realizacji nowej inwestycji w 
rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399). 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  8 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) Nie dotyczy 
c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 

17.  

d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
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e Działalność gospodarcza  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 
2007 nr 193 poz. 1399) 
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa, 
03 - w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory 
mleczne, 04 - w zakresie włókien syntetycznych, 07 - w sektorze górnictwa węgla, hutnictwo Ŝelaza i stali, 
12 - w zakresie budownictwa okrętowego. 
 

f Lokalizacja PL 42 Województwo Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania/poddziałania 
1. zakup środka trwałego (cena nabycia) pod następującymi warunkami: 

• środek trwały jest niezbędny do realizacji projektu, 
• środek trwały jest trwale związany z celami projektu, 
• środek trwały zostanie włączony w rejestr środków trwałych Beneficjenta, 
• wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, 
• cena nabycia środka trwałego naleŜącego do Grupy 1., zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych 

(KŚT) nie przekracza jego wartości rynkowej, a wartość środka trwałego potwierdzona jest 
operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 
późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi; 

Dodatkowo w przypadku zakupu uŜywanych środków trwałych  muszą być spełnione następujące 
warunki: 

a) w okresie 7 lat poprzedzających złoŜenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został 
zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii 
Europejskiej, 

b) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niŜsza od 
ceny nowego środka trwałego, 

c) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego 
dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; 

 
2. zakup wartości niematerialnych i prawnych; 
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3. leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzący do przeniesienia 

własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta), do wysokości wartości początkowej 
środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu18; 

 
9. instalację i uruchomienie środków trwałych zakupywanych w ramach projektu, z udziałem 

dofinansowania. Wydatek ten musi być niezbędny do prawidłowej realizacji projektu. 
 
4.  zakup prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do 

wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, 
Ŝe: 

a) istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. 
zakup nieruchomości niezabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów 
projektu), 

b) cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest 
operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. 
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 

c) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w umowie o dofinansowanie projektu, 

d) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu, 
e) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w 

umowie o dofinansowanie projektu; 
 
5. zakup robót i materiałów budowlanych do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikujących 

się do objęcia wsparciem, pod warunkiem, Ŝe pozostają w bezpośrednim związku z celami 
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia 
celów projektu); 

 
6. zakup prawa własności lub prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej do 

wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, Ŝe: 
a) istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. 

zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów 
projektu), 

                                                 
18 Nie uznaje się za wydatek kwalifikujący się do wsparcia spłaty wartości początkowej naleŜnej finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych, zbytych uprzednio przez 
korzystającego na rzecz finansującego (leasing zwrotny). 
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b) cena nabycia nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona 
operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi, 

c) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w umowie dofinansowania projektu,  

d) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, Ŝe nieruchomość moŜe 
być uŜywana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, lub 
określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń, 

e) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu, 
f) nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złoŜenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z 

wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 
g) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w 

umowie o dofinansowanie projektu; 
 

7. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w 
punktach 1-7, a pod warunkiem, Ŝe Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia; 

 
Wydatki na zakup środków trwałych naleŜących do Grupy 1 zgodnie z Klasyfikacją Środków 
Trwałych (K ŚT) nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikuj ących się do objęcia 
wsparciem. 
 
Łącznie wydatki określone w pkt 5, 6 i 7 oraz poniesione na zakup środków trwałych z Grupy 1 KŚT 
nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikuj ących się do objęcia wsparciem. 

 
Wydatki na zakup środków transportu są ograniczone do podgrupy 76 zgodnie z Klasyfikacją Środków 
Trwałych oraz mogą zostać poniesione, jeśli istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami 
przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup środka transportu jest niezbędny do prawidłowej realizacji 
i osiągnięcia celów projektu) oraz zakup środka transportu nie jest głównym elementem projektu. 
Wydatki na zakup środków transportu w sektorze transportu nie są kwalifikowane. 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20.  Beneficjenci mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa19, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
21.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów   

 

                                                 
19 Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego 
zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004). 
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

System wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.4 odbywa się w ramach trybu 
konkursowego. 
Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o 
konkursie, które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o 
zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z 
zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II:  Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. W ramach Komisji Oceniającej 
Projekty pracują trzy zespoły: Zesp ds. ocenz środowiskowej, Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej 
oraz Zespół ds. oceny merytoryczno – technicznej. Kryteria oceny są podzielone na kryteria dostępu i 
kryteria punktowane. Kryteria dostępu oceniane są w systemie 0/1, a nie spełnienie chociaŜby jednego z 
nich powoduje odrzucenie wniosku, tzn., Ŝe nie podlega on dalszej ocenie. Kryteria punktowane są 
oceniane przez Komisję poprzez przyznawanie określonej liczby punktów za kaŜde kryterium. Ocenie 
finansowej – merytorycznej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem formalnym. Do 
dofinansowania kwalifikują się te projekty, które spełnią kryteria dostępu, a jednocześnie uzyskają co 
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie listy 
rankingowej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria przedstawiono w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 11 764 706 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie 10 000 000 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
1 764 706 EUR 
  

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

7 843 137 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych wydatkach 85% 
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kwalifikowalnych na poziomie osi priorytetowej (%) 
27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu 

(%) 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro i  małych przedsiębiorstw (projekty niedotyczące 
działalności transportowej)  
50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące 
działalności transportowej) 
40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty 
dotyczące działalności transportowej) 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 85% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%)  15% 
30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie projektu 

(%) (jeśli dotyczy) 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw (projekty niedotyczące 
działalności transportowej) 
50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące 
działalności transportowej) 
60 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw projekty 
dotyczące działalności transportowej) 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 
poz. 1399) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Realizacja projektu moŜe rozpocząć się dzień po uzyskaniu przez Beneficjenta pomocy od podmiotu 
udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 
2007 nr 193 poz. 1399) 

33.  
 

Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

minimalna wartość – 20 tys. PLN 
maksymalna wartość – 8 mln PLN 

35.  Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu 
(jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu moŜe wynieść  500 tys. PLN. 
 
Dodatkowo: 
Wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 300 tys. PLN – dotyczy projektów 
realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa objęte interwencją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
osi priorytetowej nr III, Działanie – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

36.   Forma płatności refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Działanie 1.2. Innowacje i transfer technologii 
Zapisy dotyczące Działania 1.2 Innowacje i transfer technologii zostaną uzupełnione po przedstawieniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informacji na temat 
moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej w tym Działaniu oraz podstawy prawnej do przyznawania pomocy w ramach proponowanych poddziałań. 
 
Poddziałanie 1.2.1. Proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa I 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz 
Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

 

11.  Numer i nazwa działania  
12.  Numer i nazwa poddzialania  
13.  Numer i nazwa schematu  
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania  
15.  Demarkacja i komplementarność  
16.  Typy projektów  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy   
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
 

c Forma finansowania   
d Typ obszaru   
e Działalność gospodarcza   

17.  

f Lokalizacja  
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania/poddziałania 
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19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)  
20.  Beneficjenci  

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów  
a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 

dofinansowanie 
 

21.  

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie  
 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 

operacji 
 

 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem  
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie  
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych wydatkach 
kwalifikowalnych na poziomie osi priorytetowej (%) 

 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu 
(%)  

 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%)  
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%)   
30.  Minimalny wkład własny Beneficjentów na poziomie 

projektu (%) (jeśli dotyczy) 
 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)  
30. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków  
31. 

 
Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

32. Minimalna / Maksymalna wartość całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

 

33. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu 
(jeśli dotyczy) 

 

34.  Forma płatności  
35. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu(%)  
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Poddziałanie 1.2.2. Zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla MSP 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa I 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

 

11.  Numer i nazwa działania  
12.  Numer i nazwa poddzialania  
13.  Numer i nazwa schematu  
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania  
15.  Demarkacja i komplementarność  
16.  Typy projektów  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy   
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing)  
c Forma finansowania   
d Typ obszaru   
e Działalność gospodarcza   

17.  

f Lokalizacja  
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania/poddziałania 
 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)  
20.  Beneficjenci  

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów  21.  
a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 

dofinansowanie 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie  
 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 

operacji 
 

 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem  
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie  
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych wydatkach 
kwalifikowalnych na poziomie osi priorytetowej (%) 

 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu 
(%) 

 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%)  
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%)   
30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie projektu 

(%) (jeśli dotyczy) 
 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)  
30. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków  
31. 

 
Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

32. Minimalna / Maksymalna wartość całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

 

33. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu 
(jeśli dotyczy) 

 

34.  Forma płatności  
35. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu(%)  
 
 
 
 
 



Poddziałanie 1.2.3. Infrastruktura B+R 
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Poddziałanie 1.2.3. Infrastruktura B+R  
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa I 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

 

11.  Numer i nazwa działania  
12.  Numer i nazwa poddzialania  
13.  Numer i nazwa schematu  
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania  
15.  Demarkacja i komplementarność  
16.  Typy projektów  

a Temat priorytetowy   
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing)  
c Forma finansowania   

d Typ obszaru   
e Działalność gospodarcza   

17.  

f Lokalizacja  
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania/poddziałanie 
 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)  

20.  
Beneficjenci 
 

 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów  21.  
a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 

dofinansowanie 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie  
 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych operacji  

 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem  
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie  
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu 
(%) 

 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%)  
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%)   
30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 

projektu (%) (jeśli dotyczy) 
 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)  
30. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków  
31. 

 
Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

32. Minimalna / Maksymalna wartość całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

 

33. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu 
(jeśli dotyczy) 

 

34.  Forma płatności  
35. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
 



Poddziałanie 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     69 

 

Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw 
 
Poddziałanie 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP  
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa I 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw  
12.  Numer i nazwa poddzialania 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP  
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem poddziałania jest zwiększenie konkurencyjności mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez 

ułatwienie im dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej. 
 
Wsparcie na doradztwo w tym samym zakresie i temu samemu podmiotowi nie moŜe być udzielane częściej 
niŜ raz na dwa lata. 
 

15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 1.3.1. nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia 
interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 
Oś 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób 
pracujących, w zakresie usług doradczych, kryterium demarkacji - typy realizowanych projektów: 
PO KL – doradztwo w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub 
rachunkowości, z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi 
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Oś 8. Regionalne kadry gospodarki, w zakresie: – projektów szkoleniowych przyczyniających się do rozwoju 
wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej (kryterium demarkacji: typy realizowanych projektów). 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP – w zakresie usług doradczych dla 
MSP mających na celu przygotowanie przedsiębiorcy do pozyskania zewnętrznego finansowania o 
charakterze udziałowym. 
 

16.  Typy projektów 1. Doradztwo w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w 
przedsiębiorstwie; 

2. Doradztwo w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa; 
3. Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności –  

z wyłączeniem finansowania o charakterze udziałowym -  w szczególności: 
a. poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji, 

        b. strategia finansowania inwestycji (potencjalne źródła finansowania); 
4. Doradztwo w zakresie jakości, w szczególności: 

a. projektowania, wdraŜania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania 
środowiskowego (w tym koszty certyfikacji), 

b. uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn  i urządzeń, 
aparatury kontrolno – pomiarowej lub kwalifikacji personelu, 

c. wydawania deklaracji zgodności producenta, w zakresie określonym w lit. b.; 
5. Doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego, w szczególności związane z przygotowywaniem: 

a. biznes planu inwestycji, 
b. studium wykonalności inwestycji, 
c. ocena wpływu inwestycji na środowisko, 
d. dokumentacji technicznej inwestycji, 
z wyłączeniem doradztwa związanego z wypełnianiem formularzy wniosków o dofinansowanie z 
Programów Operacyjnych i PROW oraz formularzy załączników do wniosków o dofinansowanie. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  5 - Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na 
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i 
innowacji 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 

17.  

d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
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e Działalność gospodarcza  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie 
udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw w 
ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1398) oraz  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 
poz. 1317). 
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa, 03 
- w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory 
mleczne, 04 - w zakresie włókien syntetycznych, 07 - w sektorze górnictwa węgla, hutnictwo Ŝelaza i stali, 12 
- w zakresie budownictwa okrętowego.  

f Lokalizacja PL 42 Województwo Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 

dotyczy) 
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach poddziałania są: 
 
1. wydatki niezbędne do realizacji projektu, na zakup usług doradczych mieszczących się w zakresie 
wskazanym w punkcie 16 niniejszej tabeli, świadczonych przez doradców zewnętrznych, wybranych w 
oparciu o zapisy Dokumentacji konkursowej. Usługi te nie będą uznane za wydatki kwalifikowane, jeśli: 
− stanowią działania ciągłe lub okresowe w przedsiębiorstwie, 
− są związane z bieŜącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak usługi doradztwa 

podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama, 
− dotyczą usług niebędących doradztwem (np. usługi szkoleniowe w zakresie innym niŜ wskazany w 

pkt.4),bezpośrednie czynności techniczne), 
− polegają na wypełnianiu formularzy wniosków o dofinansowanie  Programów Operacyjnych, PROW lub 

formularzy załączników do wniosków o dofinansowanie; 
 
2. wydatki na certyfikację systemów zarządzania  -  wsparcie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317); 
 
3. podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem, pod 
warunkiem, Ŝe podmiot otrzymujący wsparcie nie moŜe odliczyć ani uzyskać zwrotu tego podatku. 
 
 4. wydatki na zakup usług szkoleniowych związanych z wdraŜaniem przez przedsiębiorstwa systemów 
zarządzania. Wydatki te mogą być ponoszone wyłącznie w ramach  projektów polegających na zakupie usług 
doradczych w zakresie jakości. Wydatki te nie mogą stanowić więcej niŜ 30% wydatków kwalifikowalnych 
wymienionych w punkcie 1. (całkowitych wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup usług 
doradczych). 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uwzględnia się finansowanie operacji, które 
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naleŜą do obszaru interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach komplementarności, pod 
warunkiem, Ŝe operacje te są zarówno niezbędne do pomyślnej realizacji projektu, jak i bezpośrednio 
powiązane z projektem. Dotyczy to pakietów szkoleniowych związanych z wdraŜaniem przez 
przedsiębiorstwa systemów zarządzania. Wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup usług szkoleniowych 
bezpośrednio związanych z wdraŜaniem przez przedsiębiorstwa systemów zarządzania. Wydatek ten moŜe 
być ponoszony wyłącznie w ramach  projektów polegających na zakupie usług doradczych w zakresie jakości. 
Wydatek ten nie moŜe stanowić więcej niŜ 30% całkowitych wydatków kwalifikowalnych poniesionych na 
zakup usług doradczych. 
Pomoc publiczna w tym zakresie będzie udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317) 

20.  Beneficjenci Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa20, które mają siedzibę w województwie zachodniopomorskim 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów   21.  
a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 

dofinansowanie 
System wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.1 odbywa się w ramach trybu 
konkursowego. 
Wybór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedza ogłoszenie o konkursie, które 
zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego:www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o 
zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 

                                                 
20 Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego 
zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004). 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej,  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II:  Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. W ramach Komisji Oceniającej 
Projekty pracują dwa zespoły: Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej oraz  Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej. Kryteria oceny są podzielone na kryteria dostępu i kryteria punktowane. Kryteria 
dostępu oceniane są w systemie 0/1, a nie spełnienie chociaŜby jednego z nich powoduje odrzucenie wniosku, 
tzn., Ŝe nie podlega on dalszej ocenie. Kryteria punktowane są oceniane przez Komisję poprzez przyznawanie 
określonej liczby punktów za kaŜde kryterium. Ocenie finansowej – merytorycznej podlegają tylko wnioski 
prawidłowe pod względem formalnym. Do dofinansowania kwalifikują się te projekty, które spełnią kryteria 
dostępu, a jednocześnie uzyskają co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. Dofinansowanie 
przyznawane jest na podstawie listy rankingowej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

� Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego 
działania/ poddziałania. Kryteria przedstawiono w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem 3 529 412 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 3 000 000 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
529 412 EUR 
 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

3 529 412 EUR 
 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych wydatkach 
kwalifikowalnych na poziomie osi priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu 
(%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 85% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%)  15% 
30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie projektu 

(%) (jeśli dotyczy) 
50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
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31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 
pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1398) – dotyczy projektów doradczych: 
1. w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych przedsiębiorstwie; 
2. w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa; 
3. w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności – z wyłączeniem 

finansowania o charakterze udziałowym; 
4. w zakresie jakości – z wyłączeniem wydatków na certyfikację 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317) – dotyczy: 
1. projektów doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego,  
2. współfinansowania certyfikacji w ramach projektów w zakresie jakości  
3. wydatki w ramach cross- financingu 

30. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Realizacja projektu moŜe rozpocząć się dzień po złoŜeniu wniosku o dofinansowanie w miejscu i terminie 
wskazanym przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji konkursowej 

31. 
 

Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

32. Minimalna / Maksymalna wartość całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych– 4 tys. PLN 
 

33. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu 
(jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu moŜe wynieść 40 tys. PLN 

34.  Forma płatności refundacja 
35. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu(%) Maksymalnie 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do pomocy - dotyczy wydatków na zakup 

usług szkoleniowych bezpośrednio związanych z wdraŜaniem przez przedsiębiorstwa systemów zarządzania. 
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Poddziałanie 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa I 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw  
12.  Numer i nazwa poddzialania 1.3.2.Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest przyspieszenie procesu internacjonalizacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw, jak 

równieŜ promocja regionu za granicą poprzez ułatwienie przedsiębiorstwom nawiązywania kontaktów z 
potencjalnymi kontrahentami z zagranicy oraz rozwoju działalności eksportowej, a takŜe umoŜliwienie 
prezentacji oferty przedsiębiorstw podczas imprez targowo – wystawienniczych o międzynarodowym 
charakterze oraz o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. 

15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 1.3.2. nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia 
interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Oś 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
 
Komplementarność: 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
Działanie: Działania informacyjne i promocyjne - Działania informacyjne i promocyjne realizowane na 
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całym rynku wspólnotowym przez grupy producentów, które pochodzą z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w zakresie promocji wysokojakościowych produktów rolnych 
 

16.  Typy projektów Wsparcie udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa 
zachodniopomorskiego: 
-w targach lub wystawach o międzynarodowym charakterze (organizowanych w kraju, jak i za granicą) – 
pod warunkiem, Ŝe przedsiębiorstwo pierwszy raz uczestniczy w danych targach lub wystawach, 
- w branŜowych misjach gospodarczych organizowanych przy targach lub wystawach za granicą. 
 
Misja moŜe zostać objęta dofinansowaniem, jeśli wezmą w niej udział przedstawiciele co najmniej 5 
przedsiębiorstw (poza organizatorem). 
W przypadku projektów, w ramach których dofinansowaniem będzie objęty udział przedsiębiorców w 
branŜowych misjach gospodarczych organizatorem misji moŜe być:  
- przedsiębiorca,  
- organizacja zrzeszająca przedsiębiorców,  
- jednostka samorządu terytorialnego,  
- instytucja otoczenia biznesu. 
Organizator misji gospodarczej, która zostanie objęta dofinansowaniem równieŜ moŜe ubiegać się o 
dofinansowanie udziału w tej misji. 
Organizator misji musi uzgodnić jej program z Wydziałem Ekonomiczno-Handlowym ambasady RP w 
danym kraju, a pisemna opinia kierownika WEH dotycząca przedsięwzięcia dołączana jest do wniosku. W 
przypadku misji organizowanych w krajach, w których nie ma polskich placówek zagranicznych 
organizator misji uzgadnia jej program z Wydziałem Handlowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub z 
Wydziałem Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnieniu programu 
misji gospodarczej podlegają: 
  1)   termin i czas trwania misji gospodarczej; 
  2)   liczba uczestników; 
  3)   program misji; 
  4)   cel wyjazdu misji gospodarczej; 
  5)   propozycje planowanych spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi. 
 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  5 - Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw  
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 

17.  

d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
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e Działalność gospodarcza  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 
1398) 
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa, 
03 - w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory 
mleczne, 04 - w zakresie włókien syntetycznych, 07 - w sektorze górnictwa węgla, hutnictwo Ŝelaza i stali, 
12 - w zakresie budownictwa okrętowego. 

f Lokalizacja PL 42 Województwo Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 

dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji projektu, poniesione na: 
1. udział w targach lub wystawach: 
− wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowy stoiska, 
− przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie targowej/ 

wystawienniczej (w tym wydatki związane z tłumaczeniem treści materiałów), 
− transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w targach i 

wystawach, 
− spedycja eksponatów w związku z udziałem w targach i wystawach, 
− wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna, 
− przejazd i zakwaterowanie nie więcej niŜ dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w 

targach i wystawach poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami  
2. udział w branŜowych misjach gospodarczych: 
− zakup biletu wstępu w celu zwiedzania targów i wystawy związanych z daną misją gospodarczą, 
− przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w misji gospodarczej (w tym 

wydatki związane z tłumaczeniem treści tych materiałów), 
− przejazd i zakwaterowanie  nie więcej niŜ dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczącego w 

branŜowej misji gospodarczej lub jej organizatora poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− organizacja misji gospodarczej (m.in. wynajęcie sali i sprzętu multimedialnego, tłumacze). 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

20.  
Beneficjenci mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa21, które mają siedzibę na terenie województwa 

zachodniopomorskiego 
21.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów  

                                                 
21 Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego 
zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004). 
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

System wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 odbywa się w trybie konkursu 
otwartego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym w danym roku po uruchomieniu konkursu przez 
Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca informuje o uruchomieniu konkursu w danym roku, w 
ogłoszeniu, które zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl ,  
a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym. .Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o 
dofinansowanie będą zamieszczone w Dokumentacji Konkursowej. 
 
W ramach poddziałania 1.3.2 będą wspierane dwa typy przedsięwzięć: 
1. Udział przedsiębiorców w targach lub wystawach o międzynarodowym charakterze – pod 
warunkiem, Ŝe przedsiębiorstwo pierwszy raz uczestniczy w danych targach lub wystawach 
Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo ubiegające się o dofinansowanie tego typu przedsięwzięcia składa 
nie później niŜ cztery miesiące przed terminem rozpoczęcia targów lub wystaw: Wniosek o dofinansowanie 
udziału przedsiębiorcy w targach i wystawach  wraz z wymaganymi załącznikami. 
2. Udział przedsiębiorców w branŜowych misjach gospodarczych organizowanych przy targach lub 
wystawach o międzynarodowym charakterze 
Organizator misji gospodarczej składa nie później niŜ cztery miesiące przed terminem rozpoczęcia misji 
gospodarczej: Wniosek organizatora misji o objęcie branŜowej misji gospodarczej dofinansowaniem. Po 
otrzymaniu zgody na objęcie danej branŜowej misji gospodarczej dofinansowaniem organizator misji oraz 
zgłoszeni przedsiębiorcy składają Wniosek o dofinansowanie udziału w branŜowej misji gospodarczej. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie W przypadku projektów w ramach których dofinansowaniem będzie objęty udział przedsiębiorców w 
targach i wystawach o międzynarodowym charakterze mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo ubiegające 
się o dofinansowanie tego typu przedsięwzięcia składa w nie później niŜ 4 miesiące przed terminem 
rozpoczęcia targów lub wystaw: Wniosek o dofinansowanie udziału przedsiębiorcy w targach i wystawach 
wraz z wymaganymi załącznikami. 
W przypadku projektów w ramach których dofinansowaniem będzie objęty udział przedsiębiorców w 
branŜowych misjach gospodarczych organizowanych przy targach i wystawach o międzynarodowym 
charakterze organizator misji gospodarczej składa nie później niŜ cztery miesiące przed terminem 
rozpoczęcia misji gospodarczej: Wniosek organizatora misji o objęcie branŜowej misji gospodarczej 
dofinansowaniem. Po otrzymaniu zgody na objęcie danej misji dofinansowaniem organizator misji oraz 
zgłoszeni do udziału w niej przedsiębiorcy składają: Wniosek o dofinansowanie udziału w branŜowej  misji 
gospodarczej. 
KaŜdy wniosek podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej: 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez Instytucję Zarządzającą. Ocena 0/1 dokonywana 
na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne z 
odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o 
dofinansowanie  Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 
Etap II : Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. Kryteria oceny są podzielone na kryteria 
dostępu i kryteria punktowane. Kryteria dostępu oceniane są w systemie 0/1, a nie spełnienie chociaŜby 
jednego z nich powoduje odrzucenie wniosku, tzn., Ŝe nie podlega on dalszej ocenie. Kryteria punktowane 
są oceniane przez Komisję poprzez przyznawanie określonej liczby punktów za kaŜde kryterium. Ocenie 
merytorycznej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem formalnym. Do dofinansowania 
kwalifikują się te projekty, które spełnią kryteria dostępu, a jednocześnie uzyskają co najmniej 60% 
maksymalnej liczby punktów.  
Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie listy rankingowej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem 3 529 412 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 3 000 000 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
529 412 EUR 
 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

3 529 412 EUR 
 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych wydatkach 85% 
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kwalifikowalnych na poziomie osi priorytetowej (%) 
27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 85% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%)  15% 
30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie projektu 

(%) (jeśli dotyczy) 
50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317) 

30. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków  
Realizacja projektów polegających na dofinansowaniu udziału przedsiębiorców w targach lub 
wystawach o międzynarodowym charakterze moŜe rozpocząć się dzień po złoŜeniu Wniosku o 
dofinansowanie w miejscu i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji 
konkursowej. 
 
Realizacja projektów polegających na dofinansowaniu udziału przedsiębiorców w branŜowych misjach 
gospodarczych organizowanych przy targach lub wystawach o międzynarodowym charakterze moŜe 
rozpocząć się dzień po złoŜeniu przez organizatora misji Wniosku o objęcie branŜowej misji gospodarczej 
dofinansowaniem w miejscu i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji 
konkursowej. 
 

31. 
 

Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

32. Minimalna / Maksymalna wartość całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Targi i wystawy: 
minimalna wartość –  4 tys. PLN 
BranŜowe misje gospodarcze: 
minimalna wartość –  4 tys. PLN 

33. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu 
(jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu moŜe wynieść: 
 
20 tys. PLN – dotyczy projektów obejmujących udział w targach i wystawach 
10 tys. PLN - dotyczy projektów obejmujących udział w branŜowych misjach gospodarczych 

34.  Forma płatności refundacja 
35. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu(%) Nie dotyczy 
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Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej  
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa I 

3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw  

12.  Numer i nazwa poddzialania 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest polepszenie przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
tworzenia warunków do lokowania inwestycji poprzez tworzenie infrastruktury technicznej. Priorytetowo 
traktowane będą projekty, zlokalizowane na obszarach o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-
gospodarczej22. 
 

15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu moŜe wynieść: 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
Działanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych 
dla projektów inwestycyjnych „od podstaw” - wsparcie prac studyjno – koncepcyjnych w ramach 
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów „od podstaw” o powierzchni co najmniej 40ha. 

                                                 
22 Wykaz gmin oraz kryteria podziału określa Załącznik 6 do RPO WZ. 
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16.  Typy projektów Projekty zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego polegające na: 
- uzbrojeniu strefy inwestycyjnej w niezbędną infrastrukturę techniczną, w szczególności  w sieć wodną, 
kanalizacyjną, energetyczną, gazową, deszczową, telekomunikacyjną, sieci specjalistyczne oraz drogi 
wewnętrzne, 
- doprowadzenie do strefy inwestycyjnej niezbędnej sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz niezbędnej infrastruktury 
drogowej. 
Projekty powinny być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego JST, nie powinny obejmować 
terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  8 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-
financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 

e Działalność gospodarcza  16 Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej,  
21 Działania związane ze środowiskiem 
22 Inne niewyszczególnione usługi,  
09 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody  

17.  

f Lokalizacja PL 42 Województwo Zachodniopomorskie 

18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

 
1.  zakup prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do 

wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, Ŝe: 
a) istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup 

nieruchomości niezabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); 
b) cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem 

szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi; 

c) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w umowie o dofinansowanie projektu; 

d) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu; 
e) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w 

umowie o dofinansowanie projektu; 
 
2. zakup prawa własności lub prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej pod warunkiem, 

Ŝe: 
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a) istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup 
nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); 

b) cena nabycia nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem 
szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi; 

c) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w umowie dofinansowania projektu,  

d) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, Ŝe nieruchomość moŜe być 
uŜywana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, lub 
określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; 

e) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu; 
f) nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złoŜenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z 

wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 
g) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w 

umowie o dofinansowanie projektu. 
 
3. dostosowanie terenów inwestycyjnych w tym: 

a) wydatki na przygotowanie terenu pod inwestycje - wyburzenia, rozbiórki, rekultywacji, 
b) zakup robót budowlanych, remontowych, adaptacyjnych, 
c) budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie strefy 

inwestycyjnej, w szczególności: sieci wodnej, kanalizacyjnej,  energetycznej, gazowej, deszczowej, 
telekomunikacyjnej, sieci specjalistycznych oraz drogi wewnętrzne, 

d) budowa, przebudowa sieci wodnej, kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej doprowadzonej do 
strefy inwestycyjnej, 

e) instalacja specjalistycznych urządzeń; 
 
4. koszty ekspertyz, badań i analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, koszty 

nadzoru technicznego i dokumentacji technicznej, pod warunkiem ścisłego powiązania z celami projektu; 
 
5. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w punktach 1-
4 a pod warunkiem, Ŝe Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia; 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

20.  Beneficjenci - podmioty zarządzające strefami inwestycyjnymi tworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego, 
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 
- przedsiębiorstwa komunalne; 

21.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów   
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

System wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.3 odbywa się w ramach trybu 
konkursowego. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl   oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl , a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 30 dni roboczych 
przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Projekty kluczowe podlegały będą procedurze przewidzianej dla indywidualnych projektów kluczowych. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Tryb oceny wniosków o dofinansowanie 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku 
o dofinansowanie wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi 
przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II: Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. 
ocenyśrodowiskowej, Zespół ds. oceny dotyczącej moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. 
oceny merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. ocenyekonomiczno- finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej projektów. 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 

22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem 70 298 705 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 39 753 899  EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 30 544 806 EUR 
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działanie/poddziałanie 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

0 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych wydatkach 
kwalifikowalnych na poziomie osi priorytetowej  (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu 
(%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla gmin wymienionych w załączniku nr 6 do RPO WZ 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych pomocą publiczną 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie projektu 
(%) (jeśli dotyczy) 

50 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla gmin wymienionych w załączniku nr 6 do RPO WZ 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych pomocą publiczną 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Zapisy  zostaną uzupełnione po przedstawieniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informacji na temat 
moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej w tym poddziałaniu. 

30. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną – od 1.01.2007 r.; 
Projekty objęte pomocą publiczną: 
Zapisy  zostaną uzupełnione po przedstawieniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informacji na temat 
moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej w tym poddziałaniu. 

31. 
 

Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

32. Minimalna / Maksymalna wartość całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

minimalna wartość – 4 mln PLN 
maksymalna wartość – 40 mln PLN 

33. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu 
(jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu moŜe wynieść: 
20 mln PLN 

34.  Forma płatności refundacja 

35. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu(%) Nie dotyczy 
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Poddziałanie 1.3.4. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP – Inicjatywa JEREMIE 
 

Zapisy w poniŜszym poddziałaniu zostaną uzupełnione po ustaleniu zasad wykorzystania Inicjatywy JEREMIE w Województwie 

Zachodniopomorskim 

 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw 
12.  Numer i nazwa poddzialania 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP  
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/ poddziałania W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu dostępu do funduszy 

poręczeniowych lub poŜyczkowych dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm województwa 
zachodniopomorskiego. 

15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Działanie 3.2 Wsparcie funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka (kryterium: typ działania) 
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16.  Typy projektów 
 

− wsparcie funduszy poręczeń kredytowych, które docelowo w formie poręczeń udzielanych przez 
beneficjentów wesprą mikro- , małe oraz średnie przedsiębiorstwa realizujące projekty inwestycyjne 
(wsparta inwestycja musi być zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego); 

− wsparcie funduszy poŜyczkowych, które docelowo w formie poŜyczek udzielanych przez 
beneficjentów wesprą mikro- , małe oraz średnie przedsiębiorstwa realizujące projekty inwestycyjne 
(wsparta inwestycja musi być zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego). 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  5 - Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw  
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  02 Pomoc (poŜyczka, dotacja na spłatę oprocentowania, gwarancje) 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza   

17.  

f Lokalizacja PL 42 Województwo Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli 

dotyczy) 
 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)  Nie dotyczy 

20.  
Beneficjenci a) regionalne i lokalne fundusze poŜyczkowe 

b) regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów   
a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 

dofinansowanie 
Zapisy zostaną uzupełnione po ustaleniu zasad wykorzystania Inicjatywy JEREMIE w województwie 
zachodniopomorskim 

21.  

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Zapisy zostaną uzupełnione po ustaleniu zasad wykorzystania Inicjatywy JEREMIE w województwie 
zachodniopomorskim 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych operacji Zapisy zostaną uzupełnione po ustaleniu zasad wykorzystania Inicjatywy JEREMIE w województwie 
zachodniopomorskim 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem Zapisy zostaną uzupełnione po ustaleniu zasad wykorzystania Inicjatywy JEREMIE w województwie 

zachodniopomorskim 
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 30 000 000,00 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
10 000 000,00 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie 

Zapisy zostaną uzupełnione po ustaleniu zasad wykorzystania Inicjatywy JEREMIE w województwie 
zachodniopomorskim 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych wydatkach 
kwalifikowalnych na poziomie osi priorytetowej (%) 

85% 
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27.  Maksymalny poziom dofinansowania  na poziomie projektu 
(%) 

Zapisy zostaną uzupełnione po ustaleniu zasad wykorzystania Inicjatywy JEREMIE w województwie 
zachodniopomorskim 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 75% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%) 25% 
30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie projektu 

(%) (jeśli dotyczy) 
Zapisy zostaną uzupełnione po ustaleniu zasad wykorzystania Inicjatywy JEREMIE w województwie 
zachodniopomorskim 

29. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Zapisy zostaną uzupełnione po ustaleniu zasad wykorzystania Inicjatywy JEREMIE w województwie 
zachodniopomorskim 

30. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Zapisy zostaną uzupełnione po ustaleniu zasad wykorzystania Inicjatywy JEREMIE w województwie 
zachodniopomorskim 

31. 
 

Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

32. Minimalna / Maksymalna wartość całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Zapisy zostaną uzupełnione po ustaleniu zasad wykorzystania Inicjatywy JEREMIE w województwie 
zachodniopomorskim 

33. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

34. Forma płatności refundacja 
35. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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OŚ PRIORYTETOWA 2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWE J I ENERGETYCZNEJ 

Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa 
Poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa 
 
1. Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2. Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
Wydział Finansów i BudŜetu 

11. Numer i nazwa działania 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa 
12. Numer i nazwa poddzialania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa 
13. Numer i nazwa schematu  Nie dotyczy 
14. Cel i uzasadnienie poddziałania Celem Poddziałania 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa jest poprawa standardu i jakości regionalnej sieci 

drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozwój infrastruktury transportowej jest niezbędny do 
osiągnięcia wzrostu społeczno-gospodarczego w województwie zachodniopomorskim. Wpływa na 
konkurencyjność regionu na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest istotnym elementem 
analizowanym przez potencjalnych inwestorów. Rozwój infrastruktury drogowej przyczyni się do likwidacji 
uciąŜliwości związanych z ruchem tranzytowym oraz do ułatwienia funkcjonowania ruchu turystycznego, 
pozytywnie wpłynie na wzmocnienie konkurencyjności województwa. 

15. Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 2.1.1 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 

- Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T  
Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T 

kryterium demarkacji – klasyfikacja dróg 
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 - Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Kryterium demarkacji – klasyfikacja dróg 
 
Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T 

Kryterium demarkacji – klasyfikacja dróg 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

- Oś priorytetowa I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem 
rolnictwa i leśnictwa – Schemat I Scalanie gruntów. 
Kryterium demarkacji – obszar realizacji projektu 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 
2007 – 2013   
Oś priorytetowa III Działania słuŜące wspólnemu interesowi  
Kryterium demarkacji: obszar realizacji projektu. 

-  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego: 

- Oś priorytetowa 2 Działanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. 
Kryterium demarkacji – klasyfikacja dróg 

- Oś priorytetowa 2 Działanie 2.1.3 drogi w miastach na prawach powiatu. 
Kryterium demarkacji – lokalizacja drogi 
 
Komplementarność: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
Działanie 8.3.  Rozwój Inteligentnych Systemów  Transportowych 

16. Typy projektów  
 

1. budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich węzłów, skrzyŜowań, w tym skrzyŜowań z ruchem 
okręŜnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, 

2. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów estakad, tuneli 
drogowych i innych obiektów inŜynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości, w tym ich połączeń z 
sieciami dróg, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na drogach wojewódzkich, 

3. Infrastruktura towarzysząca wyłącznie w połączeniu z pkt 1. lub 2., tym: 
- wyposaŜenie dróg lub obiektów inŜynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia 

drogowe 
- budowa, przebudowa, modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: 

- sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, 
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- osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych, 
- chodników, 
- ciągów pieszo-rowerowych, 
- ścieŜek rowerowych 
- przejść dla pieszych, jak równieŜ wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć 

bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz zwierząt 
- infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym 

kanalizacja deszczowa, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych) 
- kanalizacji teletechnicznej 

4. Nowoczesne techniki zarządzania ruchem drogowym, wyłącznie w połączeniu z pkt 1. lub 2. 
5. Inteligentne systemy transportu na drogach wojewódzkich, o wartości wydatków kwalifikowalnych do 8 

mln złotych, jedynie w  powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt. 1 lub 2. 
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
 a Temat priorytetowy  23 – Drogi regionalne i lokalne 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  00 – nie dotyczy 

17. 

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” 

19. Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20. Beneficjenci - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  21. 

a Tryb przeprowadzania naboru 
wniosków o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 2.1.1 będą podlegały procedurze projektów systemowych. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Tryb oceny wniosków o dofinansowanie 
Etap I  - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o 
dofinansowanie wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi 
przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II -  Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

    
Część finansowa 
22. Alokacja finansowa na działanie ogółem 105 292 633 EUR 
23. Wkład ze środków unijnych na działanie 78 969 475 EUR 
24. Wkład ze środków publicznych krajowych na 

poddziałanie 
26 323 158 EUR 

25. Przewidywana wielkość środków prywatnych na 
poddziałanie 

0 EUR 

26. Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

83,07% 

27. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu 

75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28. Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29. Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30. Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

31. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r. 
33. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli Nie dotyczy 
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dotyczy) 
34. Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

35. Minimalna / Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36. Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa 
 
1. Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2. Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
Wydział Finansów i BudŜetu  

11. Numer i nazwa działania 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa 
12. Numer i nazwa poddzialania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa 
13. Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14. Cel i uzasadnienie poddziałania Celem Poddziałania 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa jest poprawa standardu i jakości lokalnej sieci 

drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozwój infrastruktury transportowej jest niezbędny do 
osiągnięcia wzrostu społeczno-gospodarczego w gminach i powiatach województwa zachodniopomorskiego. 
Infrastruktura drogowa jest istotnym elementem analizowanym przez potencjalnych inwestorów. Rozwój 
infrastruktury drogowej przyczyni się do ułatwienia funkcjonowania ruchu turystycznego, pozytywnie wpłynie 
na wzmocnienie konkurencyjności gmin i powiatów oraz poprawi bezpieczeństwo na tych drogach. Inwestycje 
drogowe w ramach tego Poddziałania nie mogą być realizowane w granicach administracyjnych trzech powiatów 
grodzkich województwa. 

15. Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 2.1.2 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 

- Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T  
Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T 

kryterium demarkacji – klasyfikacja dróg 
 
 - Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
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Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
Kryterium demarkacji – klasyfikacja dróg 

 
Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T 

Kryterium demarkacji - – klasyfikacja dróg 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

- Oś priorytetowa I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem 
rolnictwa i leśnictwa – Schemat I Scalanie gruntów. 
Kryterium demarkacji – obszar realizacji projektu 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 
2007 – 2013   
Oś priorytetowa III Działania słuŜące wspólnemu interesowi  
Kryterium demarkacji: obszar realizacji projektu. 

-  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego: 

- Oś priorytetowa 2 Działanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa. 
Kryterium demarkacji – klasyfikacja dróg 

- Oś priorytetowa 2 Działanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów 
Kryterium demarkacji – lokalizacja. 
 
Komplementarność: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
Działanie 8.3.  Rozwój Inteligentnych Systemów  Transportowych 

16. Typy projektów  
 

1. budowa, przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych i gminnych, węzłów, skrzyŜowań w tym skrzyŜowań 
z ruchem okręŜnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, poza granicami administracyjnymi miast 
na prawach powiatów 

2. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów estakad, tuneli 
drogowych i innych obiektów inŜynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości, w tym ich połączeń 
z sieciami dróg, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na drogach powiatowych i gminnych, poza 
granicami administracyjnymi miast na prawach powiatów. 

3. Infrastruktura towarzysząca wyłącznie w połączeniu z pkt 1. lub 2., której koszty nie przekroczą 10% 
całości wydatków kwalifikowalnych w tym: 

- wyposaŜenie dróg lub obiektów inŜynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne 
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urządzenia drogowe 
- budowa, przebudowa, modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: 

- sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, 
- osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych, 
- chodników, 
- ciągów pieszo-rowerowych, 
- ścieŜek rowerowych 
- przejść dla pieszych, jak równieŜ wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć 

bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz zwierząt 
- infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w 

tym kanalizacja deszczowa, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód 
opadowych) 

- budowa kanalizacji teletechnicznej 
4. Nowoczesne techniki zarządzania ruchem drogowym, wyłącznie w połączeniu z pkt 1. lub 2. 
5. Inteligentne systemy transportu, o wartości do wydatków kwalifikowalnych 8 mln złotych, tylko w 

powiązaniu w projektami z pkt 1 lub 2. 
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
 a Temat priorytetowy  23 – Drogi regionalne i lokalne 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 
 

c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  00 – nie dotyczy 

17. 

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” 

19. Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)  

20. 
Beneficjenci 
 

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
- Jednostki organizacyjne JST, 

21. Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 2.1.2  podlegają procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed 
upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Tryb oceny wniosków o dofinansowanie 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o 
dofinansowanie wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi 
przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II -  Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej.  

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

    
Część finansowa 
22. Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem 54 000 000 EUR 
23. Wkład ze środków unijnych na poddziałanie 27 000 000 EUR 
24. Wkład ze środków publicznych krajowych na 

poddziałanie 
27 000 000 EUR 

25. Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na poddziałanie 

0 EUR 

26. Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 

83,07% 
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priorytetowej (%) 
27. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 

projektu 
50% całkowitych wydatków kwalifikowanych +10% dla gmin o szczególnie niekorzystnych warunkach 
ekonomiczno-społecznych (wg. załącznika nr 6 do RPO WZ) 

28. Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29. Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30. Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
 

31. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r. 
33. Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 

całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

34. Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
 

35. Minimalna / Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalne 1,5 mln PLN dla jednej gminy w przypadku projektów dróg  gminnych, 
Maksymalnie 3 mln PLN dla 1 powiatu w przypadku projektów dróg powiatowych 
Maksymalnie 8 mln PLN w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie powiatu z gminą 
Maksymalnie 12 mln PLN w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie powiatów z ewentualnym 
udziałem gmin 

36. Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów 
 
1. Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2. Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów(jeśli dotyczy) 

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
Wydział Finansów i BudŜetu  

11. Numer i nazwa działania 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa 
12. Numer i nazwa poddzialania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów 
13. Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14. Cel i uzasadnienie poddziałania Celem Poddziałania 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów jest poprawa jakości dróg w trzech 

kluczowych miastach regionu – Szczecinie, Koszalinie i Świnoujściu. Środki w ramach tego Poddziałania mogą 
być wydatkowane tylko na inwestycje drogowe realizowane w graniach administracyjnych trzech powiatów 
grodzkich województwa. 

15. Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 2.1.3 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 

- Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T  
Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T 

kryterium demarkacji – klasyfikacja dróg 
 
 - Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Kryterium demarkacji – klasyfikacja dróg 
 
Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T 
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Kryterium demarkacji - – klasyfikacja dróg 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

- Oś priorytetowa I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem 
rolnictwa i leśnictwa – Schemat I Scalanie gruntów. 
Kryterium demarkacji – obszar realizacji projektu 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 
2007 – 2013   
Oś priorytetowa III Działania słuŜące wspólnemu interesowi  
Kryterium demarkacji: obszar realizacji projektu. 

-  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego: 

- Oś priorytetowa 2 Działanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa. 
Kryterium demarkacji – klasyfikacja dróg 

- Oś priorytetowa 2 Działanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa 
Kryterium demarkacji – lokalizacja drogi 
 
Komplementarność: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
Działanie 8.3.  Rozwój Inteligentnych Systemów  Transportowych 

16. Typy projektów  
 

1. budowa, przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych i gminnych, węzłów, skrzyŜowań w tym skrzyŜowań 
z ruchem okręŜnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, w granicach administracyjnych miast na 
prawach powiatów, 

2. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów estakad, tuneli 
drogowych i innych obiektów inŜynieryjnych, obwodnic, w tym ich połączeń z sieciami dróg, wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą drogową na drogach powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych 
miast na prawach powiatów, 

3. Infrastruktura towarzysząca wyłącznie w połączeniu z pkt 1. lub 2., której koszty nie przekroczą 10% 
całości wydatków kwalifikowalnych w tym: 

- wyposaŜenie dróg lub obiektów inŜynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne 
urządzenia drogowe 

- budowa, przebudowa, modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: 
- sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, 
- osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych, 
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- chodników, 
- ciągów pieszo-rowerowych, 
- ścieŜek rowerowych 
- przejść dla pieszych, jak równieŜ wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć 

bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz zwierząt 
- infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w 

tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, 
separatory dla wód opadowych) 

- budowa kanalizacji teletechnicznej 
4. Nowoczesne techniki zarządzania ruchem drogowym, wyłącznie w połączeniu z pkt 1. lub 2. 
5. Inteligentne systemy transportu na drogach podległych JST poza drogami krajowymi w miastach na 

prawach powiatu, o wartości do wydatków kwalifikowalnych 8 mln złotych, tylko w powiązaniu w 
projektami z pkt 1 lub 2. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
 a Temat priorytetowy  23 – Drogi regionalne i lokalne 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 
 

c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  00 – nie dotyczy 

17. 

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” 

19. Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)  

20. 
Beneficjenci 
 

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
- Jednostki organizacyjne JST, 

21. Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 2.1.3 podlegają procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed 
upływem terminu składania wniosków. 
 
Projekty kluczowe podlegały będą procedurze przewidzianej dla indywidualnych projektów kluczowych 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Tryb oceny wniosków o dofinansowanie 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o 
dofinansowanie wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi 
przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 

Etap II -  Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej.  

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

    
Część finansowa 
22. Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem 53 000 000 EUR 
23. Wkład ze środków unijnych na poddziałanie 26 500 000 EUR 
24. Wkład ze środków publicznych krajowych na 

poddziałanie 
26 500 000 EUR 

25. Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 0 EUR 
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finansowania na poddziałanie 
26. Maksymalny udział środków UE w publicznych 

wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

83,07% 

27. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28. Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29. Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30. Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
 

31. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r. 
33. Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 

całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

34. Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
 

35. Minimalna / Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36. Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 



Poddziałanie 2.1.4. Wzmocnienie lokalnych portów lotniczych 
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Poddziałanie 2.1.4. Wzmocnienie lokalnego portu lotniczego w Zegrzu Pomorskim 
 
1. Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2. Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
Wydział Finansów i BudŜetu  

11. Numer i nazwa działania 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa 
12. Numer i nazwa poddzialania 2.1.4 Wzmocnienie lokalnego portu lotniczego w Zegrzu Pomorskim 
13. Numer i nazwa schematu  
14. Cel i uzasadnienie poddziałania Celem Poddziałania 2.1.4 Wzmocnienie lokalnego portu lotniczego w Zegrzu Pomorskim jest rozwój infrastruktury 

lotniska lokalnego w Zegrzu Pomorskim, która pozwoli na ponowne uruchomienie lotniska o przeznaczeniu 
turystycznym, sportowym i biznesowym. 
Niniejsze Poddziałanie skierowane jest na realizację inwestycji umoŜliwiających dostosowanie portu lotniczego do 
rosnących potrzeb przewozowych oraz wpływających na podniesienie jakości przewozów pasaŜerskich. 

15. Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 2.1.4 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
- Oś VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 
Działanie 6.2 Rozwój sieci lotniczej TEN-T  
Kryterium demarkacji – lokalizacja lotnisk. 
 
Komplementarność: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
- Oś VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe  
Działanie 8.4. Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego 

16. Typy projektów  Pomoc moŜe być udzielana na realizację projektu związanego z pasaŜerskim transportem lotniczym na terenie 
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 województwa (w Zegrzu Pomorskim) polegającym w szczególności na: 
1. budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej wraz z zakupem urządzeń lub pojazdów; 
2. budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury technicznej, operacyjnej lub towarzyszącej słuŜącej do 

obsługi infrastruktury lotniskowej; 
3. budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury portowej w tym terminali pasaŜerskich. 
 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
 a Temat priorytetowy  29 – Porty lotnicze 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 
 

c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  11 - transport 

17. 

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 
1. nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów do 10% wartości projektu; 
2. nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej do 40% wartości 

projektu; 
3. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym:  
− budowli i budynków, pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu 

inwestycyjnego objętego pomocą; 
− maszyn i urządzeń; 
− narzędzi, przyrządów i aparatury; 
− infrastruktury operacyjnej, technicznej lub towarzyszącej związanej z inwestycją, w szczególności drogi 

wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych lub telekomunikacyjnych;  

− nabycie środków transportu; 
− nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii  

poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeŜeli spełniają 
łącznie następujące warunki: 

− będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
− będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
− będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
− będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat; 
− prace związane z przygotowaniem projektu w tym przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, 

finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, koszt nadzoru technicznego i dokumentacji 
technicznej, do 8% wartości wydatków kwalifikowalnych . 

4. Nabycie środków trwałych, o których mowa powyŜej, moŜe nastąpić równieŜ  



Poddziałanie 2.1.4. Wzmocnienie lokalnych portów lotniczych 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     106 

 

w drodze umowy leasingu. W przypadku gdy przedmiotem umowy, jest leasing ruchomych środków 
trwałych, musi ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta 
pomocy po zakończeniu trwania umowy. 

5. Wydatki, o których mowa powyŜej, pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba, Ŝe zgodnie z 
odrębnymi przepisami Beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia. 

19. Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)  

20. Beneficjenci 1. Podmiot zarządzający lokalnym portem lotniczym w Zegrzu Pomorskim 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru 
wniosków o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania/Poddziałania 2.1.4 podlegają   procedurze przewidzianej dla 
indywidualnych projektów kluczowych 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

21. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową. 
 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

    
Część finansowa 
22. Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem 10 588 235 EUR 
23. Wkład ze środków unijnych na poddziałanie 9 000 000 EUR 
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24. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

1 588 235 EUR 

25. Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na poddziałanie 

10 588 235 EUR 

26. Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

83,07% 

27. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych pomocą publiczną 
75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów nie objętych pomocą publiczną (projekt z zakresu 
bezpieczeństwa)  

28. Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29. Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30. Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

25% - 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

31. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie 
portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych 

32. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną – 1 stycznia 2007 r.; 
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków zostanie określony po ostatecznym zatwierdzeniu właściwych 
rozporządzeń Ministra  Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach RPO 

33. Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

34. Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

 Nie dotyczy 

35. Minimalna / Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36. Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 2.1.5. Wzmocnienie portów morskich i rzecznych 
 

1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa 

12.  Numer i nazwa poddzialania Poddziałanie 2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych 

13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie poddziałania Celem Poddziałania 2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych jest rozwój infrastruktury portowej, która 

wpłynie na poprawę oraz rozszerzenie usług transportowych w województwie zachodniopomorskim. Porty morskie i 
rzeczne pełnią waŜną funkcję w zakresie przeładunków towarów. Mogą równieŜ wpływać aktywizująco na rozwój 
regionu poprzez rozwój oferty turystycznej. 

15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 2.1.5 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
− Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku 
Działanie 7.2. Rozwój transportu morskiego 
Kryterium demarkacji: obszar realizacji projektu. 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007 – 
2013   
− Oś priorytetowa 3 Działania słuŜące wspólnemu interesowi 
Poddziałanie 3.3. Porty rybackie, miejsca wyładunku i przystanie 
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kryterium demarkacji: obszar realizacji projektu, przeznaczenie infrastruktury. 
 
Komplementarność: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
- Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku 
Działanie 7.4. Rozwój transportu intermodalnego 
Działanie 7.5. Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych 
 
− Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych  

16.  Typy  projektów  
 

Dofinansowanie moŜe być przeznaczone na projekty z zakresu tworzenia ogólnodostępnej infrastruktury portów 
morskich i rzecznych, z wyjątkiem infrastruktury rybackiej, oraz poprawy bezpieczeństwa Ŝeglugi. 
Projekty mogą w szczególności polegać na: 

1) budowie lub przebudowie: 
− basenów portowych, 
− kanałów portowych, 
− falochronów portowych, 
− wejść do portów, 
− torów wodnych, 
− przejść Ŝeglownych 
− ogólnodostępnych dróg kołowych i kolejowych w portach 

2) przebudowie brzegów rzecznych, wraz z robotami pogłębiarskimi 
3) zakupie lub modernizacji taboru, sprzętu i wyposaŜenia związanego z poprawą stanu bezpieczeństwa 
Ŝeglugi 

Wsparcie nie moŜe być pomocą publiczną. 
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
 a Temat priorytetowy  30 - porty 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 
 

c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  11 - transport 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 
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20.  
Beneficjenci 
 

− Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
− Podmioty zarządzające regionalnymi portami morskimi i śródlądowymi, 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe), 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru 
wniosków o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania/Poddziałania 2.1.4  podlegają procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-
zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed upływem terminu 
składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

21.  

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 dokonywana 
na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem 
projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie wnioskodawca 
ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w 
Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej.  

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

    
Część finansowa 
 Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem 28 000 000 EUR 
22.  Wkład ze środków unijnych na poddziałanie 14 000 000 EUR 



Poddziałanie 2.1.5. Wzmocnienie portów morskich i rzecznych 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     111 

 

23.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
poddziałanie 

14 000 000  EUR 

24.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na poddziałanie 

0 EUR 

25.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

83,07 % 

26.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu 

50% całkowitych wydatków kwalifikowanych +10% dla gmin o szczególnie niekorzystnych warunkach 
ekonomiczno-społecznych (wg. załącznika nr 6 do RPO WZ) 

27.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 

28.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

0% 

29.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowanych, 40% dla gmin o szczególnie niekorzystnych warunkach 
ekonomiczno-społecznych (wg. załącznika nr 6 do RPO WZ) 

30.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Projekty muszą dotyczyć ogólnodostępnej infrastruktury portowej, nie jest dopuszczona pomoc publiczna w zakresie 
portów. 
 

31.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r. 

32.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35.  Forma płatności Zaliczka, refundacja 
36.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego  
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
Wydział Finansów i BudŜetu  

11.  Numer i nazwa działania 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa 

12.  Numer i nazwa poddzialania 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego 

13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie poddziałania Celem Poddziałania jest wzrost spójności komunikacyjnej i przestrzennej województwa zachodniopomorskiego 

poprzez poprawę dostępności i jakości usług w zakresie transportu publicznego. Transport publiczny jest bardzo 
istotnym elementem systemu transportowego województwa zachodniopomorskiego.  
 
Niniejsze Poddziałanie jest skierowane na rozwój i odnowę systemów transportu publicznego w województwie. 
Finansowane będą zarówno projekty dotyczące transportu publicznego w miastach, ale równieŜ rozwijające system 
transportu publicznego na terenie całego województwa, szczególnie w zakresie publicznego transportu 
samochodowego.  

15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 2.1.6 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
RPO WZ 
- Oś priorytetowa 6  Rozwój funkcji metropolitalnych 
Kryterium demarkacji: obszar realizacji 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
- Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku 
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Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych 
Kryterium demarkacji: obszar realizacji projektu. 
 
Komplementarność: 
- Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych 

16.  Typy projektów  
 

Pomoc moŜe być udzielana na realizację projektu związanego z budową lub przebudową infrastruktury 
publicznego transportu miejskiego wraz z infrastrukturą mu towarzyszącą niezbędną do realizacji projektu, w 
szczególności polegającego na: 
1. budowie lub przebudowie zajezdni autobusowych; 
2. budowie lub przebudowie stacji dystrybucji gazu ziemnego lub biopaliw. 
Pomoc moŜe być równieŜ udzielana na realizację projektu polegającego na nabyciu nowych autobusów 
zasilanych spręŜonym gazem ziemnym, biopaliwami lub o napędzie hybrydowym.  
Rezultatem projektów związanych z zakupem środków transportu musi być poprawa stanu technicznego 
pojazdów, zwiększenie bezpieczeństwa podróŜnych, przystosowanie pojazdów do przewozów osób 
niepełnosprawnych i ograniczenie negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
 a Temat priorytetowy  25 – Transport miejski 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 
 

c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski 
e Działalność gospodarcza  11 – Transport 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 
1. nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów do 10% wartości wydatków 

kwalifikowalnych; 
2. nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej do 40% wartości 

wydatków kwalifikowalnych; 
3. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym:  

−  budowli i budynków, pod warunkiem Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu 
inwestycyjnego objętego pomocą, 

−  maszyn i urządzeń, 
−  narzędzi, przyrządów i aparatury, 
−  infrastruktury technicznej, związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, przewodów 

lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub 
telekomunikacyjnych;  

−  nabycie nowych autobusów zasilanych spręŜonym gazem ziemnym, biopaliwami lub o napędzie 
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hybrydowym; 
−  nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, 

licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeŜeli spełniają łącznie następujące warunki: 
−  będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
−  będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
−  będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
−  będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat, a w przypadku 

mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej 3 lata; 
4. Prace związane z przygotowaniem projektu w tym przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, 

finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, koszt nadzoru technicznego i dokumentacji technicznej 
do 8% wartości wydatków kwalifikowalnych. 

5. Nabycie środków trwałych oraz środków transportu, o których mowa powyŜej, moŜe nastąpić równieŜ w 
drodze zawarcia umowy leasingu. W przypadku gdy przedmiotem umowy, leasingu, jest leasing ruchomych 
środków trwałych, musi ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta 
pomocy po zakończeniu trwania umowy. 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  
Beneficjenci − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

− Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  21.  

a Tryb przeprowadzania naboru 
wniosków o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania/Poddziałania 2.1.5 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed 
upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 
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b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie 
Etap I  - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej.  

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

    
Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem 23 529 412EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na poddziałanie 10 000 000 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
poddziałanie 

13 529 412 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na poddziałanie 

0 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

83,07 % 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych  

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
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poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 
31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie 

publicznego transportu miejskiego w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną – 1 stycznia 2007 r.; 

„Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków zostanie określony po ostatecznym zatwierdzeniu właściwych 
rozporządzeń Ministra  Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach RPO” 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności Zaliczka, refundacja 

37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 
projektu(%) 

Nie dotyczy 
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Poddziałanie 2.1.7. Regionalny transport kolejowy 
Schemat A Infrastruktura kolejowa 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
Wydział Finansów i BudŜetu  

11.  Numer i nazwa działania Działanie 2.1 Regionalny system transportowy 
12.  Numer i nazwa poddzialania Poddziałanie 2.1.7 Regionalny transport kolejowy 
13.  Numer i nazwa schematu Schemat A Infrastruktura kolejowa 
14.  Cel i uzasadnienie poddziałania – Schemat A Celem Poddziałania 2.1.7 Regionalny Transport Kolejowy jest wzrost spójności komunikacyjnej i przestrzennej 

województwa zachodniopomorskiego poprzez poprawę dostępności i jakości usług w zakresie transportu 
publicznego transportu kolejowego.  

15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja 
W ramach poddziałania 2.1.7 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
 - Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku 
Działanie 7.1. Rozwój transportu kolejowego 
Kryterium demarkacji: obszar realizacji projektu. 
 
Komplementarność 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
- Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku 

- Działanie 7.4. Rozwój transportu intermodalnego 
16.  Typy projektów  Projekty mające na celu poprawę stanu połączeń kolejowych w perspektywie zwiększenia dostępności transportu 

klejowego w wymiarze regionalnym, obejmujące roboty i wyposaŜenie w środki w zakresie linii kolejowych i 
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pozostałej infrastruktury kolejowej. 
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
 a Temat priorytetowy  16 – Kolej 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  11 – Transport 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  
Beneficjenci PKP PLK SA 

Jednostki samorządu terytorialnego, 
Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  21.  

a Tryb przeprowadzania naboru 
wniosków o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania/Poddziałania 2.1.6 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed 
upływem terminu składania wniosków. 
 
Projekty kluczowe podlegały będą procedurze przewidzianej dla indywidualnych projektów kluczowych 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 
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b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

    
Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na poddziałanie, Schemat A 

ogółem 
20 600 000 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na działanie 15 450 000 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

poddziałanie, Schemat A 
5 150 000 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na poddziałanie, Schemat A 

0 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

83,07% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu 

75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w 

dofinansowaniu (%) 
0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
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poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy)  
31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

 
32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r. 
33.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 

całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Schemat B Tabor kolejowy 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjenta (jeśli dotyczy) 

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
Wydział Finansów i BudŜetu  

11.  Numer i nazwa działania Działanie 2.1 Regionalny system transportowy 
12.  Numer i nazwa poddzialania Poddziałanie 2.1.7 Regionalny transport kolejowy 
13.  Numer i nazwa schematu Schemat B Tabor kolejowy 
14.  Cel i uzasadnienie poddziałania, schematu Celem Poddziałania 2.1.7 Regionalny Transport Kolejowy jest wzrost spójności komunikacyjnej i przestrzennej 

województwa zachodniopomorskiego poprzez poprawę dostępności i jakości usług w zakresie transportu 
publicznego transportu kolejowego.  

15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 2.1.7 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
 - Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku 
Działanie 7.1. Rozwój transportu kolejowego 
Kryterium demarkacji – obszar realizacji projektu. 
 
Komplementarność: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
- Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku 

- Działanie 7.4. Rozwój transportu intermodalnego 
16.  Typy projektów  Pomoc moŜe być udzielona na realizację projektów polegających na nabyciu nowego lub modernizacji istniejącego 

taboru kolejowego w ramach regionalnych przewozów pasaŜerskich, mających na celu w szczególności: 
1) poprawę stanu technicznego pojazdów;  
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2) zwiększenie bezpieczeństwa podróŜnych; 
3) przystosowanie pojazdów do przewozów osób niepełnosprawnych; 
4) ograniczenie negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne; 
5) skrócenie czasu przejazdów. 
 

Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z celów: 
− utrzymanie lub zwiększenie udziału transportu kolejowego w ramach transportu pasaŜerskiego,  
− poprawę jakości usług transportowych świadczonych w ramach regionalnych pasaŜerskich przewozów 

kolejowych  
− ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu pasaŜerskiego na środowisko naturalne 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
 a Temat priorytetowy  18 – Tabor kolejowy 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 
 

c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  11 – Transport 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się, niezbędne do realizacji projektu, wydatki poniesione na nabycie 
nowego lub modernizację istniejącego taboru kolejowego. 
 
Nabycie taboru moŜe nastąpić równieŜ w drodze umowy leasingu. Umowa musi zawierać zobowiązanie do 
przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta pomocy po zakończeniu trwania umowy. 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  
Beneficjenci Samorząd Województwa 

Przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie regionalnego, pasaŜerskiego przewozu kolejowego 
21.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny 

operacji/projektów 
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a Tryb przeprowadzania naboru 
wniosków o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania/Poddziałania 2.1.6 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed 
upływem terminu składania wniosków. 
 
Projekty kluczowe podlegały będą procedurze przewidzianej dla indywidualnych projektów kluczowych 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

    
Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na poddziałanie, Schemat B 

ogółem 
40 000 000 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na poddziałanie, 
Schemat B 

20 000 000 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 20 000 000 EUR 
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poddziałanie, Schemat B  
25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 

finansowania na poddziałanie, Schemat B 
0 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

83,07% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych  

29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na nabycie lub modernizację 
pasaŜerskiego taboru kolejowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków zostanie określony po ostatecznym zatwierdzeniu właściwych 
rozporządzeń Ministra  Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach RPO 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Działanie 2.2. Lokalna infrastruktura energetyczna 
Poddziałanie 2.2.1. Sieci elektroenergetyczne  
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja 

Pośrednicząca II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli 
dotyczy) 

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
Wydział Finansów i BudŜetu  

11.  Numer i nazwa działania 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna 
12.  Numer i nazwa poddzialania 2.2.1 Sieci elektronenergetycvzne 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie poddziałania Niniejsze Działanie jest skierowane na wsparcie inwestycji wpływających na poprawę złego stanu technicznego sieci 

elektroenergetycznej. System energetyczny na obszarze województwa, m.in. z uwagi na konieczność współpracy 
z partnerami z UE, wymaga dostosowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej do potrzeb krajowego i europejskiego 
rynku energii elektrycznej, dostosowania istniejących obiektów sieciowych do aktualnych wymagań ochrony 
środowiska. Konieczność poprawy jakości sieci przesyłowej związana jest takŜe z planowanym rozwojem 
alternatywnego wytwarzania energii elektrycznej.  

15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 
W ramach poddziałania 2.2.1 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
− Oś priorytetowa X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii 
Kryterium demarkacji: wartość projektu 
Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii 
Kryterium demarkacji: wartość projektu 
Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i 
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przebudowa magazynów gazu ziemnego 
Kryterium demarkacji: wartość projektu  
Komplementarność: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
− Oś priorytetowa X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
Działanie 9.6 Rozwój przemysłu dla OZE 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

16.  Typy projektów  Projekty mające na celu obniŜenie strat lub poprawę zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych oraz dywersyfikację 
źródeł energii poza sieciami TEN-E, o wartości wydatków kwalifikowalnych do 20 mln PLN, polegające na budowie 
lub przebudowie infrastruktury i urządzeń słuŜących do przyłączania, przetwarzania lub przesyłu energii elektrycznej. 
Projekty mające na celu dywersyfikację źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej. 
W szczególności projekty polegające na: 

− budowie lub przebudowie infrastruktury i urządzeń słuŜących do przyłączania lub przesyłu energii 
elektrycznej; 

− zakupie lub modernizacji urządzeń słuŜących do przetwarzania, przyłączania i przesyłu energii elektrycznej. 
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
 a Temat priorytetowy  33 – Energia elektryczna 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 
 

c Forma finansowania  01-pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  08 - Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 
1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów, do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych; 
2) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej do 40% wydatków 

kwalifikowalnych ; 
3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: 

a) budowli i budynków pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu 
inwestycyjnego  

b) maszyn i urządzeń, 
c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, przewodów lub 

urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub 
telekomunikacyjnych, 
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4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii w formie patentów, licencji lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jeŜeli spełniają 
łącznie następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat, 
e) ich wartość nie przekracza 20% wydatków kwalifikowalnych projektu  

5) instalacja i uruchomienie środków trwałych; 
Środki trwałe zakupione w projekcie muszą być nowe, 
Środki trwałe mogą zostać nabyte w drodze leasingu pod warunkiem, Ŝe umowa przewiduje przeniesienie własności na 
Beneficjenta pomocy. 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  
Beneficjenci Przedsiębiorstwa wykonujące działalność w zakresie wytwarzania, przyłączania, dystrybucji lub przesyłu energii 

elektrycznej mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  21.  

a Tryb przeprowadzania naboru 
wniosków o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania/Poddziałania 2.1.1 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-
zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed upływem terminu 
składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 
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b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 dokonywana 
na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem 
projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie wnioskodawca ma 
moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w 
Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej.  

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

- Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

    
Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem 10 588 235 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na poddziałanie 9 000 000 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

poddziałanie 
1 588 235 EUR 
 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych 
źródeł finansowania na poddziałanie 

10 588 235 EUR 
 

26.  Maksymalny udział środków UE w 
publicznych wydatkach kwalifikowalnych na 
poziomie osi priorytetowej (%) 

83,07% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu 

40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 85% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w 

dofinansowaniu (%)  
15% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
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31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w 
ramach regionalnych programów operacyjnych. 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

„Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków zostanie określony po ostatecznym zatwierdzeniu właściwych 
rozporządzeń Ministra  Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach RPO” 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalna 20 mln PLN 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności Refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na 

poziomie projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 2.2.2. Sieci dystrybucji gazu ziemnego 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja 

Pośrednicząca II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
Wydział Finansów i BudŜetu  

11.  Numer i nazwa działania 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna 
12.  Numer i nazwa poddzialania 2.2.2 Sieci dystrybucji gazu ziemnego  
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa zaopatrzenia w gaz ziemny, szczególnie a ternach gmin wiejskich i małych miast, gdzie 

te potrzeby są największe. 
15.  Demarkacja i komplementarność Demarkacja: 

W ramach poddziałania 2.2.2 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
− Oś priorytetowa XI Bezpieczeństwo energetyczne 
Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i 
przebudowa magazynów gazu ziemnego. 
Kryterium demarkacji: wartość projektu 
 
Działanie 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja 
istniejących sieci dystrybucji. 
Kryterium demarkacji: wartość projektu 

16.  Typy projektów  
 

Projekty mające na celu poprawę zdolności dystrybucyjnych gazu ziemnego poza sieciami TEN-E obejmujące roboty 
i wyposaŜenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury dystrybucji. 

17.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
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 a Temat priorytetowy  35 – Gaz ziemny 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy 
 

c Forma finansowania  01-pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  08 - Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 
f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 

18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów, do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych ; 
2) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej do 40% wydatków 

kwalifikowalnych ; 
3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: 

a) budowli i budynków pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu 
inwestycyjnego  

b) maszyn i urządzeń, 
c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, przewodów lub 

urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub 
telekomunikacyjnych, 

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii w formie patentów, licencji lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jeŜeli spełniają 
łącznie następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat, 
e) ich wartość nie przekracza 20% wydatków kwalifikowalnych projektu  

5) instalacje i uruchomienie środków trwałych; 
Środki trwałe zakupione w projekcie powinny być nowe, 
Środki trwałe mogą zostać nabyte w drodze leasingu pod warunkiem, Ŝe umowa przewiduje przeniesienie własności 
na Beneficjenta pomocy. 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  
Beneficjenci Przedsiębiorstwa wykonujące działalność w zakresie przyłączania, dystrybucji gazu ziemnego, mające siedzibę na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
21.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny 

operacji/projektów 
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a Tryb przeprowadzania naboru 
wniosków o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania/Poddziałania 2.1.1 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-
zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed upływem terminu 
składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 dokonywana 
na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem 
projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie wnioskodawca ma 
moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w 
Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej.  

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

    
Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem 6 905 882 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na poddziałanie 5 870 000 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

poddziałanie 
1 035 882 EUR 
 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych 
źródeł finansowania na poddziałanie 

6 905 882 EUR 
 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 83,07% 



Poddziałanie 2.2.2. Gaz ziemny 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     133 

 

wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu 

40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 85% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w 

dofinansowaniu (%)  
15% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

„Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków zostanie określony po ostatecznym zatwierdzeniu właściwych 
rozporządzeń Ministra  Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach RPO” 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksimum 8 mln PLN 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na 

poziomie projektu (%) 
Nie dotyczy 
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OŚ PRIORYTETOWA 3. ROZWÓJ SPOŁECZE ŃSTWA INFORMACYJNEGO 

Działanie 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
 
1. Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2. Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu  

11. Numer i nazwa działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
12. Numer i nazwa poddziałania Nie dotyczy 
13. Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14. Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego jest rozwój oraz zapewnienie powszechnego, 

szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu23. 
Niniejsze Działanie skierowane jest w szczególności na wsparcie inwestycji z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy  
szkieletowych i dostępowych regionalnych sieci szerokopasmowych w oparciu o technologię światłowodową i 
technologię bezprzewodową oraz tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. 

15. Demarkacja i komplementarność W ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego nie mogą być finansowane projekty 
kwalifikuj ące się do objęcia interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Demarkacja 
RPO WZ 
Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje - Technologie 
Kryterium demarkacji: rodzaj Beneficjenta – MŚP 

                                                 
23 Szerokopasmowy dostęp do Internetu – łącze o parametrach umoŜliwiających transmisje danych z prędkością umoŜliwiającą korzystanie z nowoczesnych technologii 
informacyjnych i multimedialnych 
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PO Infrastruktura i Środowisko 
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego dla celów dydaktycznych w publicznych szkołach wyŜszych 
Minimalna warto ść projektu – 20 mln PLN 
 
Komplementarność 
RPO WZ 
Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja   
Oś priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych  
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Oś Priorytetowa 8  
8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 
- wsparcie mikro i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłuŜej niŜ 1 rok od dnia 
faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności, przy czym działalność ta jest ich pierwszą działalnością. 
- dofinansowanie objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym 
wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług 
 
- W zakresie  projektów mających na celu dostarczenie dostępu do Internetu szerokopasmowego obywatelom szczególnie 
zagroŜonym wykluczeniem cyfrowym. 
Rodzaj Beneficjenta - jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, konsorcja 
jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi . 
 
- Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MSP zamierzających dostarczyć usługę zapewnienia szerokopasmowego 
dostępu do Internetu tzw. ostatniej mili. 

16. Typy projektów − Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szkieletowych24 i dostępowych25 bezpiecznych sieci 
szerokopasmowych współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi, 

− Tworzenie otwartych i dostępnych publicznie punktów dostępu umoŜliwiających dostęp do Internetu za pomocą sieci 
bezprzewodowej – tzw. Hotspot-ów. 

− WyposaŜenie centrów zarządzania sieciami szerokopasmowymi w niezbędną infrastrukturę informatyczną, 
− Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów)26. 

17. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

                                                 
24 Sieć szkieletowa – centralna część sieci, przez którą przesyłana jest największa ilość informacji. Łączy ona zwykle sieci rozległe lub sieci lokalne 
25 Sieć dostępowa – sieć telekomunikacyjna słuŜąca do podłączenia konkretnej lokalizacji do sieci szkieletowej 
26 Publiczny Punkt Dostępu do internetu – umoŜliwia publiczny, nieodpłatny dostęp do Internetu za pomocą zainstalowanego odpowiedniego urządzenia np. komputera, 
kiosku, infomatu itp.  Funkcjonowanie PIAP’ów ma przyczynić się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych i elektronicznych usług publicznych 
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a Temat priorytetowy  10 – Infrastruktura telekomunikacyjna 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz 
zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 - miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  00 – nie dotyczy 
f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 

18. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania/poddziałania (jeśli dotyczy) 

Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 
 
Zakup zestawów komputerowych27, budowa/modernizacja sieci strukturalnej (wewnątrz budynku), jeŜeli są niezbędnym 
elementem do funkcjonowania składanego projektu, moŜe stanowić maks. 20% wartości projektu inwestycyjnego. Zakup 
musi być opatrzony uzasadnieniem o konieczności wydatkowania na ten cel środków. 
 
Wydatki niekwalifikowane: 
− stworzenie strony WWW, jeŜeli nie jest elementem niezbędnym do funkcjonowania projektu, a treść związana z 

projektem 
− opłaty za usługi dodatkowe, np.: prowadzenie serwisu WWW, kont poczty elektronicznej, dzierŜawa serwerów, 

rejestracja i płata za utrzymanie domen, 
− koszt dzierŜawy łącz (za wyjątkiem Nieodwołalnego Prawa UŜywania ‘IRU’ na okres przynajmniej 20 lat, ‘IRU’ – 

rzeczywiste, długookresowe nabycie uprawnień do wyłącznego uŜywania infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz 
Beneficjenta w sferze finansowo-księgowej, jak gdyby był właścicielem infrastruktury. 

19. 

Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uwzględnia się finansowanie operacji, które naleŜą do 
obszaru interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach komplementarności. MoŜliwość ta jest 
ograniczona maksymalnie do 10 % wydatków kwalifikujących się do pomocy i jedynie do operacji, które są zarówno 
niezbędne do pomyślnej realizacji projektu, jak i bezpośrednio powiązane z projektem. Dotyczy to przede wszystkim 
pakietów szkoleniowych związanych z realizowanymi inwestycjami np. szkolenia dla kadr wdraŜających i obsługujących 
systemy informatyczne będących elementem projektu. 

                                                 
27 Zestaw komputerowy – komputer z monitorem, myszką, klawiaturą bez innych urządzeń peryferyjnych lub komputer przenośny, wraz z oprogramowaniem (system 
operacyjny oraz aplikacje biurowe) 
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20. 

Beneficjenci − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
− Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, 
− Szkoły wyŜsze, 
− Jednostki naukowe, 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe), 
− Partnerstwa ww. podmiotów reprezentowane przez lidera. 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru 
wniosków o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania 3.1.  będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego : www.rpo.wzp.pl  oraz www.bip.um-
zachodniopomorskie.pl , a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni kalendarzowych przed upływem 
terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w  dwóch  etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

21. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 dokonywana na 
podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem 
projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma 
moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji 
Konkursowej. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny zawierającej 
punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem formalnym. W 
ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny środowiskowej, Zespół ds. 
oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny 
ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22. Alokacja finansowa na działanie ogółem 40 000 000 EUR 



Działanie 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     138 

 

23. Wkład ze środków unijnych na działanie 30 000 000 EUR 
24. Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie 
10 000 000 EUR 

25. Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie 

0 EUR 

26. Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27. Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu 

75%  całkowitych wydatków kwalifikowalnych +10% w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ 

28. Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29. Udział środków budŜetu państwa w 

dofinansowaniu (%) 
0% 

30. Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych -10% w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ 

31. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r. 
33. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 
Nie dotyczy 

34. Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35. Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36. Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji 
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Działanie 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług 
 
1. Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2. Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu  

11. Numer i nazwa działania 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług 
12. Numer i nazwa poddziałania Nie dotyczy 
13. Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14. Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług jest rozwój aplikacji i systemów informatycznych dla 

sektora publicznego oraz wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 
Niniejsze Działanie skierowane jest na realizację przedsięwzięć zakładających tworzenie bezpiecznych sieci i systemów 
informatycznych, rozwój systemów informacji przestrzennej, tworzenie oraz wdroŜenie usług publicznych dla ludności 
świadczonych on-line, słuŜącej poprawie dostępu do informacji publicznej. 
W ramach Działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług w szczególności wspierane będą przedsięwzięcia 
związane z rozwojem aplikacji i systemów informatycznych oraz usługami publicznymi on-line dla obywateli. 

15. Demarkacja i komplementarność W ramach działania 3.2. Aplikacje i systemy informatyczne nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się 
do objęcia interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Demarkacja: 
PO Innowacyjna Gospodarka 
Oś priorytetowa 8. Budowa elektronicznej administracji, w zakresie m.in.  
- przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do 
współdziałania, w celu ich usprawnienia, integracji i umoŜliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie 
zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej dla jednostek administracji centralnej i 
jednostek samorządu terytorialnego, 
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Kryterium demarkacji: rodzaj Beneficjenta – jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, instytucje 
prowadzące państwowe ewidencje i  rejestry na podstawie ustaw. 
 
Komplementarność: 
Program Operacyjny  Kapitał Ludzki 
Oś priorytetowa 5. Dobre rządzenie  
W zakresie opracowania załoŜeń systemowych i narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie e administracji 
oraz nowoczesnych standardów obsługi klienta. Mających na celu głównie zwiększenie dostępności i poprawę obsługi 
klienta oraz wsparcie systemu zarządzania urzędu administracji publicznej.  
 
Rodzaj Beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego oraz urzędy kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorców. 
 
RPO WZ 
Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie 
Rodzaj Beneficjenta– MŚP 
Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
Oś priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitarnych  
Oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 

16. Typy projektów − Tworzenie i rozwój aplikacji i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w administracji publicznej, 
(np. elektroniczny obieg spraw i dokumentów), 

− Tworzenie aplikacji i systemów informatycznych w instytucjach ochrony zdrowia i edukacji wspomagających 
zarządzanie, 

− Tworzenie interoperacyjnych28 systemów informatycznych słuŜących do wymiany danych między instytucjami 
sektora publicznego,  

− Podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdroŜenie podpisu elektronicznego w 
jednostkach administracji publicznej, 

− Wsparcie rozwoju i stosowania telefonii internetowej w administracji publicznej, 
− Tworzenie i rozwój aplikacji i systemów udostępniających rejestry publiczne, treści cyfrowe on-line przez instytucje 

sektora publicznego, 
− Tworzenie i rozwój Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym i lokalnym. 
− Budowa oraz wdroŜenie systemów informatycznych na poziomie regionalnym i lokalnym, zwiększających zakres 

dostępności usług publicznych dla obywateli świadczonych drogą elektroniczną, 
− Usługi i aplikacje dla obywateli (np. e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja, e-integracja), 

                                                 
28 Interoperacyjność – cecha systemów informatycznych, która umoŜliwia im współdziałanie ze sobą na poziomie technicznym, procesowym lub usługowym. Jest to 
zdolność dwóch lub większej liczby komponentów do wymiany informacji, rozumienia jej oraz wykorzystania 
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Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  11 - Technologie informacyjne i komunikacyjne 

13 - Usługi i aplikacje dla obywateli 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz 
zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 - miejski, 5 - wiejski 
e Działalność gospodarcza  Informatyka, Usługi na rzecz społeczeństwa 

17. 

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 
 
Zakup zestawów komputerowych29, budowa/modernizacja sieci strukturalnej (wewnątrz budynku), jeŜeli są niezbędnym 
elementem do funkcjonowania składanego projektu, moŜe stanowić maks. 30% wartości projektu inwestycyjnego. Zakup 
musi być opatrzony uzasadnieniem o konieczności wydatkowania na ten cel środków. 
 
Wydatki niekwalifikowane: 
− stworzenie strony WWW, jeŜeli nie jest elementem niezbędnym do funkcjonowania projektu, a treść związana z 

projektem, 
− opłaty za usługi dodatkowe, np.: prowadzenie serwisu WWW, kont poczty elektronicznej, serwerów, rejestracja i 

płata za utrzymanie domen, 
− koszt dzierŜawy łącz. 

19. 

Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Szkolenia dla uŜytkowników stworzonych aplikacji, systemów informatycznych. 
W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uwzględnia się finansowanie operacji, które naleŜą do 
obszaru interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach komplementarności. MoŜliwość ta jest 
ograniczona maksymalnie do 10 % wydatków kwalifikujących się do pomocy i jedynie do operacji, które są zarówno 
niezbędne do pomyślnej realizacji projektu, jak i bezpośrednio powiązane z projektem. Dotyczy to przede wszystkim 
pakietów szkoleniowych związanych z realizowanymi inwestycjami np. szkolenia dla kadr wdraŜających i obsługujących 
systemy informatyczne będących elementem projektu. 

20. 

Beneficjenci − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
− Jednostki podsektora samorządowego sektora finansów publicznych (pozostałe) posiadające osobowość prawną, 
− Szkoły wyŜsze, 
− Jednostki naukowe, 

                                                 
29 Zestaw komputerowy – komputer z monitorem, myszką, klawiaturą bez innych urządzeń peryferyjnych lub komputer przenośny, wraz z oprogramowaniem (system 
operacyjny oraz aplikacje biurowe) 
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− Partnerstwa ww. podmiotów reprezentowane przez lidera. 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru 
wniosków o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania 3.2. będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego :www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-
zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni kalendarzowych przed upływem 
terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

21. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 dokonywana na 
podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem 
projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma 
moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji 
Konkursowej. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny zawierającej 
punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem formalnym. W 
ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny środowiskowej, Zespół ds. 
oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny 
ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22. Alokacja finansowa na działanie ogółem 16 000 000 EUR 
23. Wkład ze środków unijnych na działanie 12 000 000 EUR 
24. Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie 
4 000 000 EUR 

25. Przewidywana wielkość środków prywatnych na 
działanie 

0 
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26. Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze 
środków publicznych (%) 

75%  całkowitych wydatków kwalifikowalnych +10% w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ 

28. Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29. Udział środków budŜetu państwa w 

dofinansowaniu (%) 
0% 

30. Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych -10% w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ 

31. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r. 
33. Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 
Nie dotyczy 

34. Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35. Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36. Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji  
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OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Celem głównym osi priorytetowej jest poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie zachodniopomorskim. 
Cele szczegółowe obejmują ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wód i gleby, poprawę jakości wody pitnej dostarczanej 
mieszkańcom, czynną ochronę przyrody, usprawnienie funkcjonowania systemu monitorowania stanu środowiska i zagroŜeń ekologicznych oraz poprawę 
stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwpoŜarowego i ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska. 
 

Działanie: 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią 
Poddziałanie 4.1.1. Energia odnawialna: wiatrowa 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 4: Infrastruktura ochrony środowiska 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie: 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią 

12.  Numer i nazwa poddziałania Poddziałanie 4.1.1. Energia odnawialna: wiatrowa 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem poddziałania jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii 

elektrycznej z energii wiatrowej. 
Uzasadnienie: Z uwagi na wzrost zanieczyszczenia środowiska oraz wzrost zapotrzebowania energii coraz 
waŜniejszą rolę odgrywa wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja działania przyczyni się do 
zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich 
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zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach 
działania realizowane będę projekty dotyczące rozwoju infrastruktury słuŜącej produkcji energii pochodzącej ze 
źródła alternatywnego źródła jakim jest, energia wiatrowa. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałąnia 4.1.1. nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
Oś priorytetowa IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
 Działanie 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
  Kryterium demarkacji:  wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych od 20mln PLN 

z zastrzeŜeniem następujących wyjątków: - dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z 
biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – wartość 
projektu 10 mln PLN  

 Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych 
Kryterium demarkacji: wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych od 20mln PLN 

Oś priorytetowa X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 
 Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 
  Kryterium demarkacji: typ projektu –  produkcja urządzeń do wytwarzania energii 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Oś priorytetowa III Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
  Kryterium demarkacji: lokalizacja: 

- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, poza miastami liczącymi powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys., 
Projekty mogą obejmować jedną lub więcej miejscowości. Maksymalna wysokość pomocy na 
realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji programu nie moŜe przekroczyć 3 mln PLN. 
Typ projektu  wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności 
wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Wnioskodawca: Gmina lub 
jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w Zakresie 
pomocy. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Oś priorytetowa IV. Inwestycje innowacyjne w przedsięwzięcia 
 Działanie 4.1. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 

 Kryterium demarkacji: Beneficjenta – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego 

Kryterium demarkacji: typ projektu – projekty badawczo-wdroŜeniowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego: 
Oś priorytetowa I. Gospodarka-Innowacja-Technologie 

Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
  Kryterium demarkacji: Beneficjenta – Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Oś priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
 Działanie 2.2.. Lokalna infrastruktura energetyczna 
  Kryterium demarkacji: Typ projektu – przesył i dystrybucja energii 
 
Komplementarność 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 
Europejska Współpraca Terytorialna 

16.  Typy projektów  
 

Operacje mające na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii wiatrowej obejmujące roboty i wyposaŜenie 
w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej wraz z 
przyłączeniem, 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy  39 Energia odnawialna: wiatrowa 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1- miejski, 5 - wiejski 
e Działalność gospodarcza  08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków. 
Wydatki kwalifikowane na nowe inwestycje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury 
sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(PROJEKT z 4 lipca 2007r.): 

1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów (do 10% wydatków 
kwalifikowalnych);  

2) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej (do 40% 
wydatków kwalifikowalnych); ; 

3) nabycie (moŜliwe takŜe w drodze leasingu), lub wytworzenie środków trwałych w tym:  
a) budowli i budynków pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje  

w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, 
b) maszyn i urządzeń, 
c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 
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d) wyposaŜenia technicznego dla prac biurowych, 
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, 

przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych lub telekomunikacyjnych,  

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii  
poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (uwzględnia 
się w wysokości nie przekraczającej 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych), jeŜeli spełniają 
łącznie następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat 

 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  

Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 
3. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione w innym miejscu) 
4. Organizacje pozarządowe 
5. Spółki wodne 
6. Przedsiębiorstwa (inne niŜ mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i 
rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

Konkursowy 21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, 
które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 
www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 
60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Dokumentacji konkursowej. 

 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 11 764 705,88 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
4 000 000,00 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

705 882 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
na działanie/poddziałanie 

7 058 824 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 
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28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (PROJEKT z 4 lipca 2007r.) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r.; 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (PROJEKT z 4 lipca 2007r.) 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość 20 mln PLN 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość 3 mln PLN na terenach objętych wsparciem PROW. PoniŜej 3 mln PLN – tylko w przypadku 
gdy gmina nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, a 
kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę moŜliwą do wykorzystania w PROW) na obszarach nie 
objętych PROW: bez wartości minimalnej. 
 

36.  Forma płatności Zaliczka, Refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 4.1.2. Energia odnawialna: słoneczna 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 4: Infrastruktura ochrony środowiska 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów  (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie: 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią 

12.  Numer i nazwa poddziałania Poddziałanie 4.1.2. Energia odnawialna: słoneczna 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem poddziałania jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii 

elektrycznej i cieplnej z energii słonecznej. 
Uzasadnienie: Z uwagi na wzrost zanieczyszczenia środowiska oraz wzrost zapotrzebowania energii coraz 
waŜniejszą rolę odgrywa wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja działania przyczyni się do 
zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich 
zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach 
działania realizowane będę projekty dotyczące rozwoju infrastruktury słuŜącej produkcji energii pochodzącej ze 
źródła alternatywnego jakim jest energia słoneczna. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałąnia 4.1.2. nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
Oś priorytetowa IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
 Działanie 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
  Kryterium demarkacji:  wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych od 20mln PLN 

z zastrzeŜeniem następujących wyjątków: - dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z 
biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – wartość 
projektu 10 mln PLN  
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 Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych 
Kryterium demarkacji: wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych od 20mln PLN 

Oś priorytetowa X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 
 Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 
  Kryterium demarkacji: typ projektu –  produkcja urządzeń do wytwarzania energii 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Oś priorytetowa III Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
  Kryterium demarkacji: lokalizacja: 

- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, poza miastami liczącymi powyŜej 5 
tys. mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys., 
Projekty mogą obejmować jedną lub więcej miejscowości. Maksymalna wysokość pomocy na 
realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji programu nie moŜe przekroczyć 3 mln 
PLN.  

Typ projektu  wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności 
wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Beneficjenta: Gmina lub jednostka 
organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w Zakresie pomocy. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Oś priorytetowa IV. Inwestycje innowacyjne w przedsięwzięcia 
 Działanie 4.1. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 

 Kryterium demarkacji: Beneficjent – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego 

Kryterium demarkacji: typ projektu – projekty badawczo-wdroŜeniowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego: 
Oś priorytetowa I. Gospodarka-Innowacja-Technologie 

Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
  Kryterium demarkacji: Beneficjent – Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Oś priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
 Działanie 2.2.. Lokalna infrastruktura energetyczna 
  Kryterium demarkacji: Typ projektu – przesył i dystrybucja energii 
 
Komplementarność 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 
Europejska Współpraca Terytorialna 
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16.  Typy projektów  

 
Operacje mające na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej obejmujące roboty i wyposaŜenie 
w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej 
wraz z  przyłączeniem,  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy  40 Energia odnawialna: słoneczna 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1- miejski, 5 - wiejski 
e Działalność gospodarcza  08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków. 
Wydatki kwalifikowane na nowe inwestycje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury 
sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(PROJEKT z 4 lipca 2007r.): 

1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów (do 10% wydatków 
kwalifikowalnych);  

2) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej (do 40% 
wydatków kwalifikowalnych); ; 

3) nabycie (moŜliwe takŜe w drodze leasingu), lub wytworzenie środków trwałych w tym:  
a) budowli i budynków pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje  

w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, 
b) maszyn i urządzeń, 
c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d) wyposaŜenia technicznego dla prac biurowych, 
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, 

przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych lub telekomunikacyjnych,  

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii  
poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (uwzględnia 
się w wysokości nie przekraczającej 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych), jeŜeli spełniają 
łącznie następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
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d) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat 
 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  

Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 
3. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione w innym miejscu) 
4. Organizacje pozarządowe 
5. Spółki wodne 
6. Przedsiębiorstwa (inne niŜ mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i 
rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. Partnerstwa wymienionych podmiotów 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

Konkursowy 21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, 
które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 
www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 
60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 8 823 529,412 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
3 000 000,00 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

529 412 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
na działanie/poddziałanie 

5 294 118 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
40% wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 
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28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (PROJEKT z 4 lipca 2007r.) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r.; 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (PROJEKT z 4 lipca 2007r.) 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość 20 mln PLN 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość 3 mln PLN na terenach objętych wsparciem PROW. PoniŜej 3 mln PLN – tylko w przypadku 
gdy gmina nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, a 
kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę moŜliwą do wykorzystania w PROW) na obszarach nie 
objętych PROW: bez wartości minimalnej. 

36.  Forma płatności Zaliczka, Refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 4.1.3. Energia odnawialna: biomasa 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 4: Infrastruktura ochrony środowiska 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie: 4.1.: Energia odnawialna i zarządzanie energią 
12.  Numer i nazwa poddziałania Poddziałanie 4.1.3.: Energia odnawialna: biomasa 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem poddziałania jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii 

elektrycznej i cieplnej z biomasy. 
Uzasadnienie: Z uwagi na wzrost zanieczyszczenia środowiska oraz wzrost zapotrzebowania energii coraz 
waŜniejszą rolę odgrywa wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja działania przyczyni się do 
zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich 
zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach 
działania realizowane będę projekty dotyczące rozwoju infrastruktury słuŜącej produkcji energii pochodzącej ze 
źródła alternatywnego jakim jest biomasa. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałąnia 4.1.3. nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
Oś priorytetowa IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
 Działanie 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
  Kryterium demarkacji:  wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych od 20mln PLN 

z zastrzeŜeniem następujących wyjątków: - dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z 
biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – wartość 
projektu 10 mln PLN  
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 Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych 
Kryterium demarkacji: wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych od 20mln PLN 

Oś priorytetowa X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 
 Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 
  Kryterium demarkacji: typ projektu –  produkcja urządzeń do wytwarzania energii 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Oś priorytetowa III Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
  Kryterium demarkacji: lokalizacja: 

- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, poza miastami liczącymi powyŜej 5 
tys. mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys., 
Projekty mogą obejmować jedną lub więcej miejscowości. Maksymalna wysokość pomocy na 
realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji programu nie moŜe przekroczyć 3 mln 
PLN.  

Typ projektu  wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności 
wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Beneficjent: Gmina lub jednostka 
organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w Zakresie pomocy. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Oś priorytetowa IV. Inwestycje innowacyjne w przedsięwzięcia 
 Działanie 4.1. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 

 Kryterium demarkacji: Beneficjenci – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego 

Kryterium demarkacji: typ projektu – projekty badawczo-wdroŜeniowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego: 
Oś priorytetowa I. Gospodarka-Innowacja-Technologie 

Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
  Kryterium demarkacji: Beneficjenci – Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Oś priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
 Działanie 2.2.. Lokalna infrastruktura energetyczna 
  Kryterium demarkacji: Typ projektu – przesył i dystrybucja energii 
 
Komplementarność 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 
Europejska Współpraca Terytorialna 
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16.  Typy projektów  
 

Operacje mające na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii z biomasy obejmujące roboty i wyposaŜenie 
w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej 
wraz przyłączeniem, 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy  41 Energia odnawialna: biomasa 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1- miejski, 5 - wiejski 
e Działalność gospodarcza  08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków. 
Wydatki kwalifikowane na nowe inwestycje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury 
sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(PROJEKT z 4 lipca 2007r.): 

1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów (do 10% wydatków 
kwalifikowalnych);  

2) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej (do 40% 
wydatków kwalifikowalnych); ; 

3) nabycie (moŜliwe takŜe w drodze leasingu), lub wytworzenie środków trwałych w tym:  
a) budowli i budynków pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje  

w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, 
b) maszyn i urządzeń, 
c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d) wyposaŜenia technicznego dla prac biurowych, 
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, 

przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych lub telekomunikacyjnych,  

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii  
poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (uwzględnia 
się w wysokości nie przekraczającej 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych), jeŜeli spełniają 
łącznie następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat 



Poddziałanie 4.1.3. Energia odnawialna: biomasa 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     159 

 

 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  

Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 
3. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione w innym miejscu) 
4. Organizacje pozarządowe 
5. Spółki wodne 
6. Przedsiębiorstwa (inne niŜ mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i 
rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. Partnerstwa wymienionych podmiotów 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

Konkursowy 21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, 
które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 
www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 
60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 29 411 764,71 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
10 000 000,00 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

1 764 706 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
na działanie/poddziałanie 

17 647 059 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu 

50% całkowitych wydatków kwalifikowanych 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 
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28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowanych 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (PROJEKT z 4 lipca 2007r.) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r.; 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (PROJEKT z 4 lipca 2007r.) 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość 10 mln PLN w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość 3 mln PLN na terenach objętych wsparciem PROW. PoniŜej 3 mln PLN – tylko w przypadku 
gdy gmina nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, a 
kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę moŜliwą do wykorzystania w PROW) na obszarach nie 
objętych PROW: bez wartości minimalnej. 

36.  Forma płatności Zaliczka, Refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 4.1.4. Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 4: Infrastruktura ochrony środowiska 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie: 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią 

12.  Numer i nazwa poddziałania Poddziałanie 4.1.4. Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem poddziałania jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii 

elektrycznej i cieplnej z energii hydroelektrycznej, geotermalnej i pozostałych. 
Uzasadnienie: Z uwagi na wzrost zanieczyszczenia środowiska oraz wzrost zapotrzebowania energii coraz 
waŜniejszą rolę odgrywa wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja działania przyczyni się do 
zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich 
zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach 
działania realizowane będę projekty dotyczące rozwoju infrastruktury słuŜącej produkcji energii pochodzącej ze 
źródeł alternatywnych, takich jak energii hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałąnia 4.1.4. nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
Oś priorytetowa IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
 Działanie 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
  Kryterium demarkacji:  wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych od 20mln PLN 

z zastrzeŜeniem następujących wyjątków: - dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z 
biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – wartość 
projektu 10 mln PLN  
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 Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych 
Kryterium demarkacji: wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych od 20mln PLN 

Oś priorytetowa X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 
 Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 
  Kryterium demarkacji: typ projektu –  produkcja urządzeń do wytwarzania energii 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Oś priorytetowa III Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
  Kryterium demarkacji: lokalizacja: 

- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, poza miastami liczącymi powyŜej 5 
tys. mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys., 
Projekty mogą obejmować jedną lub więcej miejscowości. Maksymalna wysokość pomocy na 
realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji programu nie moŜe przekroczyć 3 mln 
PLN.  

Typ projektu  wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności 
wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Beneficjent: Gmina lub jednostka 
organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w Zakresie pomocy. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Oś priorytetowa IV. Inwestycje innowacyjne w przedsięwzięcia 
 Działanie 4.1. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 

 Kryterium demarkacji: Beneficjenci – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego 

Kryterium demarkacji: typ projektu – projekty badawczo-wdroŜeniowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego: 
Oś priorytetowa I. Gospodarka-Innowacja-Technologie 

Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
  Kryterium demarkacji: Beneficjenci – Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Oś priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
 Działanie 2.2.. Lokalna infrastruktura energetyczna 
  Kryterium demarkacji: Typ projektu – przesył i dystrybucja energii 
 
Komplementarność 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 
Europejska Współpraca Terytorialna 
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16.  Typy projektów  
 

Operacje mające na celu rozwój wykorzystania energii wodnej, geotermalnej i innych alternatywnych źródeł 
energii (np. gaz koksowniczy) gdzie indziej nie wymienionych, obejmujące roboty i wyposaŜenie w środki i zasoby 
z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania, energii elektrycznej (małe elektrownie wodne do 
10 MW) lub cieplnej wraz z  przyłączeniem  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy  42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1- miejski, 5 - wiejski 
e Działalność gospodarcza  08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków. 
Wydatki kwalifikowane na nowe inwestycje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury 
sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(PROJEKT z 4 lipca 2007r): 

1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów (do 10% wydatków 
kwalifikowalnych);  

2) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej (do 40% 
wydatków kwalifikowalnych); ; 

3) nabycie (moŜliwe takŜe w drodze leasingu), lub wytworzenie środków trwałych w tym:  
a) budowli i budynków pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje  

w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, 
b) maszyn i urządzeń, 
c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d) wyposaŜenia technicznego dla prac biurowych, 
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, 

przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych lub telekomunikacyjnych,  

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii  
poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (uwzględnia 
się w wysokości nie przekraczającej 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych), jeŜeli spełniają 
łącznie następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 



Poddziałanie 4.1.4. Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     165 

 

d) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat 
 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  

Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 
3. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione w innym miejscu) 
4. Organizacje pozarządowe 
5. Spółki wodne 
6. Przedsiębiorstwa (inne niŜ mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i 
rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. Partnerstwa wymienionych podmiotów 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

Konkursowy 21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, 
które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 
www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 
60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 5 882 352,941 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
2 000 000,00 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

352 941, EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
na działanie/poddziałanie 

3 529 412 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
60całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o 
niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 
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28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych  wydatków kwalifikowalnych 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (PROJEKT z 4 lipca 2007r.) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r.; 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (PROJEKT z 4 lipca 2007r.) 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość 10 mln PLN dla  projektów w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych, 
dla pozostałych 20 mln PLN 
 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna  wartość 3 mln PLN na obszarach objętych wsparciem PROW. PoniŜej 3 mln PLN – tylko w przypadku 
gdy gmina nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, 
akolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę moŜliwą do wykorzystania w PROW) na obszarach 
nie objętych PROW: bez wartości minimalnej. 
 

36.  Forma płatności Zaliczka, Refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 4.1.5. Efektywność energetyczna, kogeneracja i zarządzanie energią 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 4: Infrastruktura ochrony środowiska 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie: 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią 

12.  Numer i nazwa poddziałania Poddziałanie 4.1.5. Efektywność energetyczna, kogeneracja i zarządzanie energią 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem poddziałania jest ograniczenie strat energii oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego 

Uzasadnienie: Wzrastające zapotrzebowanie na energię oraz wyczerpujące się zapasy jej nośników powodują, Ŝe 
niezbędnym jest sukcesywne wprowadzanie  sposobów oszczędności i efektywniejszego uŜycia dostępnych 
zasobów. Dzięki działaniom, które przyczynią się do zmniejszenia zuŜycia energii będzie moŜliwe ograniczenie 
ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wód i gleby. Projekty z zakresu kogeneracji będą dąŜyć do  
realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o 
zapotrzebowanie na ciepło uŜytkowe na rynku wewnętrznym energii. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałąnia 4.1.5. nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 

Działanie 4.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 
Kryterium demarkacji: Kryterium finansowe – minimalna wartość projektu 8 mln PLN 

Oś priorytetowa IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
Działanie 9.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii 

Kryterium demarkacji: Kryterium finansowe – minimalna wartość projektu 10 mln PLN 
 Działanie 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
  Kryterium demarkacji:  wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych od 20 mln PLN 
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z zastrzeŜeniem następujących wyjątków: - dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z 
biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – wartość 
projektu 10 mln PLN  

 Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych 
Kryterium demarkacji: wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych od 20mln PLN 

Oś priorytetowa X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 
 Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 
  Kryterium demarkacji: typ projektu –  produkcja urządzeń do wytwarzania energii 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Oś priorytetowa III Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
  Kryterium demarkacji: lokalizacja: 

- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, poza miastami liczącymi powyŜej 5 
tys. mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys., 
Projekty mogą obejmować jedną lub więcej miejscowości. Maksymalna wysokość pomocy na 
realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji programu nie moŜe przekroczyć 3 mln 
PLN. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Oś priorytetowa IV. Inwestycje innowacyjne w przedsięwzięcia 
 Działanie 4.1. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 

 Kryterium demarkacji: Beneficjenci – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego 

Kryterium demarkacji: typ projektu – projekty badawczo-wdroŜeniowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego: 
Oś priorytetowa I. Gospodarka-Innowacja-Technologie 

Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
  Kryterium demarkacjiBeneficjenci– Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Oś priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
 Działanie 2.2.. Lokalna infrastruktura energetyczna 
  Kryterium demarkacji: Typ projektu – przesył i dystrybucja energii 
 
Komplementarność 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 
Europejska Współpraca Terytorialna 
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16.  Typy projektów  
 

Operacje mające na celu zwiększenie efektywności wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i wykorzystania energii 
(ograniczenie strat energii oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zmniejszenie przerw w zasilaniu 
odbiorców, przyłączenie rozproszonych źródeł wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych) 
obejmujące roboty oraz wyposaŜenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń słuŜących do: 
• Wytwarzania i przyłączenia energii elektrycznej lub cieplnej, 
• wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,  
• przekształcenia istniejących systemów ogrzewania obiektów (w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”).  
Projekty polegające na termomodernizacji obiektów nie będą dofinansowywane. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy  43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1- miejski, 5 - wiejski 
e Działalność gospodarcza  08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków. 
Wydatki kwalifikowane na nowe inwestycje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury 
sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(PROJEKT z 4 lipca 2007r): 

1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów (do 10% wydatków 
kwalifikowalnych);  

2) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej (do 40% 
wydatków kwalifikowalnych); ; 

3) nabycie (moŜliwe takŜe w drodze leasingu), lub wytworzenie środków trwałych w tym:  
a) budowli i budynków pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje  

w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, 
b) maszyn i urządzeń, 
c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d) wyposaŜenia technicznego dla prac biurowych, 
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, 

przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych lub telekomunikacyjnych,  

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii  
poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (uwzględnia 
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się w wysokości nie przekraczającej 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych), jeŜeli spełniają 
łącznie następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat 

 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  

Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 
3. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione w innym miejscu) 
4. Organizacje pozarządowe 
5. Spółki wodne 
6. Przedsiębiorstwa (inne niŜ mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i 
rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. Partnerstwa wymienionych podmiotów 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

Konkursowy, Systemowy 21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, 
które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 
www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 
60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 5 882 352,941 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
2 000 000,00 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

352 941, EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
na działanie/poddziałanie 

3 529 412 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 
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28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (PROJEKT z 4 lipca 2007r.) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r.; 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (PROJEKT z 4 lipca 2007r.) 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych w zakresie budowy małych i średnich jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu 10 mln PLN 
Maksymalna wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych dla projektów w  zakresie ochrony powietrza 8 mln 
PLN 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość 3 mln EUR na obszarach objętych wsparciem PROW. PoniŜej 3 mln PLN – tylko w przypadku 
gdy gmina nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, 
akolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę moŜliwą do wykorzystania w PROW) na obszarach 
nie objętych PROW: bez wartości minimalnej. 

36.  Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Działanie: 4.2. Gospodarka odpadami 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 4: Infrastruktura ochrony środowiska 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów  (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 4.2. Gospodarka odpadami 
12.  Numer i nazwa poddziałania Nie dotyczy 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem działania jest usprawnienie systemu gospodarki odpadami oraz ograniczenie ilości zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza, wód i gleby. 
Uzasadnienie: Działanie realizowane będzie poprzez wdraŜanie nowoczesnych technologii odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym termicznego przekształcania odpadów oraz intensyfikacja 
odzysku, w tym recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niŜ składowanie. 
Projekty będą nakierowane na dąŜenie do wdroŜenie Dyrektywy Rady 75/442/EEC w sprawie odpadów oraz 
Dyrektywy Rady 91/689/EEC określającej działania, które musza być podjęte, gdy mamy do czynienia z odpadami 
niebezpiecznymi. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach działania 4.2. nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

  Kryterium demarkacji: Przedsięwzięcia obsługujące powyŜej 150 tys. mieszkańców. 
Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 
 Działanie 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 

Kryterium demarkacji: Typ projektu - rozbudowa i modernizacja istniejących instalacji 
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przemysłowych duŜych przedsiębiorstw prowadząca do zmniejszania zuŜycia surowców, materiałów 
oraz wytwarzanych ilości odpadów oraz ich wpływu na środowisko, zgodnie ze standardami unijnymi 

Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 
Działanie 4.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów pouŜytkowych 
lub niebezpiecznych 

Kryterium demarkacji: Beneficjent duŜe przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów pouŜytkowych lub niebezpiecznych  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
Oś Priorytetowa I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
 Działanie: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 

Kryterium demarkacji: Beneficjent: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, które: 
- wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych; 
- działają jako przedsiębiorcy wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub 
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niŜ 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie 
przekracza równowartości w PLN 200 mln EUR. 
Maksymalna wysokość pomocy, przyznana w okresie realizacji PROW jednemu Beneficjentowi 
będzie wynosiła 20 mln PLN 

Działanie - RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
Kryterium demarkacji: Beneficjent - osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w 
gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty 
bezpośrednie lub domownik lub małŜonek rolnika 

Działanie –Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
Kryterium demarkacji: Beneficjent - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstw 
zatrudniające poniŜej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln EUR. 

Oś Priorytetowa III. Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 

Kryterium demarkacji: lokalizacja: 
- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, poza miastami liczącymi powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys., 
Kryterium demarkacji: Maksymalna wysokość dofinansowania na realizację projektów w jednej 
gminie w okresie realizacji Programu dla gospodarki odpadami nie moŜe przekroczyć 200 tys. Zł 
Typ projektu: tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; 
Beneficjent: Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca 
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zadania określone w Zakresie pomocy. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
Oś priorytetowa 1. Gospodarka-Innowacje-Technologie 
 Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
  Kryterium demarkacji: Beneficjent Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 
 
Komplementarność 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Europejska Współpraca Terytorialna 
 

16.  Typy projektów  
 

Operacje mające na celu rozwój gospodarki odpadami komunalnymi, przyjaznej dla środowiska oraz dostosowanej 
do obowiązujących przepisów, obejmujące roboty oraz wyposaŜenie w środki i zasoby z zakresu: 
• systemów, infrastruktury i urządzeń słuŜących gromadzeniu/ składowaniu, unieszkodliwianiu, utylizacji i 

zagospodarowaniu, odzyskiwaniu (w tym recycling) oraz ewidencjonowaniu odpadów (w tym pouŜytkowych i 
niebezpiecznych) oraz osadów pościekowych,  

Projekty muszą być zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami oraz planami lokalnymi (jeśli istnieją) 
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy  44.  Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1- miejski, 5 - wiejski 
e Działalność gospodarcza  21 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania/poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 11 
października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.) w ramach nowej inwestycji zalicza się niezbędne do jej 
realizacji wydatki poniesione na: 
1)   nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów (do 10% wydatków kwalifikowalnych); 
  2)   nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej (do 40% wydatków 
kwalifikowalnych); 
  3)   nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: 
a)  budowli i budynków pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu 
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inwestycyjnego objętego pomocą, 
b)  maszyn i urządzeń, 
c)  narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d)  wyposaŜenia technicznego dla prac biurowych, 
e)  infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, przewodów lub 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych; 
  4)   nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, 
licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, (uwzględnia się w wysokości nie przekraczającej 
50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych) jeŜeli spełniają łącznie następujące warunki: 
a)  będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b)  będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c)  będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d)  będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, 
małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata. 
W ramach projektów z zakresu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydatkami kwalifikowanymi są prace 
związane z demontaŜem, transportem do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwianiem odpadów 
niebezpiecznych (takich jak azbest) 
 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  
Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia 

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 
3. Partnerstwa wymienionych podmiotów 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

Konkursowy 21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, 
które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 
www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 
60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 18 140 000 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
9 070 000, EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

9 070 000 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
na działanie/poddziałanie 

0 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 
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28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007r.  w sprawie udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.) 
1 stycznia 2007r. dla projektów nie objętych pomocą publiczną 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość dofinansowania projektów w zakresie zbioru, segregacji i wywozu odpadów na obszarach 
objętych wsparciem PROW 
 - projekty powyŜej 200 tys. zł 
 – projekty poniŜej 200 tys zł – tylko w przypadku gdy gmina nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. 
gdy z PROW otrzymała wsparcie na 150 tys PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę 
moŜliwą do wykorzystania w PROW) 

36.  Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Działanie 4.3. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 4: Infrastruktura ochrony środowiska 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 4.3. Zaopatrzenie w wodę pitną i oczyszczanie ścieków 
12.  Numer i nazwa poddziałania Nie dotyczy 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Cel: Działanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń 

przedostających się do wód i gleb oraz dostarczenie dobrej jakości wody pitnej  
Uzasadnienie: Osiągniecie zakładanego celu przyczyni się do poprawy warunków Ŝycia mieszkańców oraz 
stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania 
środowiska. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację inwestycji o charakterze lokalnym i regionalnym 
mających wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach działania 4.3. nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Oś priorytetowa I. Gospodarka wodno-ściekowa 
 Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM 

Kryterium demarkacji: Lokalizacja: Aglomeracje wpisane w Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych powyŜej 15 tys RLM, według rozporządzenia Wojewody 
Zachodniopomorskiego określającego granice aglomeracji.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 
Oś Priorytetowa III. Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 

Kryterium demarkacji: lokalizacja: 
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- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, poza miastami liczącymi powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys., 
Kryterium demarkacji: maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie w 
okresie realizacji Programu dla gospodarki wodno-ściekowej nie moŜe przekroczyć 4 mln PLN 
Typ projektu: gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: 
a) zaopatrzenia w wodę, 
b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji 
zagrodowej. 
Beneficjenci: Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca 
zadania określone w Zakresie pomocy. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
Oś priorytetowa 1. Gospodarka-Innowacje-Technologie 
 Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
  Kryterium demarkacji: Beneficjent Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 

Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw 
Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej  

Kryterium: Typ projektu – uzbrojenie stref inwestycyjnych 
Komplementarność 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 
Europejska Współpraca Terytorialna 
 

16.  Typy projektów  
 

Operacje mające na celu rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę pitną obejmujące roboty oraz 
wyposaŜenie w środki i zasoby z zakresu: 

• systemów, infrastruktury i urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody (w tym sieci wodociągowe, 
gromadzenie, przechowywanie i uzdatnianie wody, regulacja ciśnienia wody, pozyskiwanie wody, ochrona 
ujęć i źródeł wody, itp.). 

Operacje mające na celu ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i gleb obejmujące roboty 
oraz wyposaŜenie w środki i zasoby z zakresu: 

• systemów, infrastruktury i urządzeń słuŜących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania  
i odprowadzania ścieków komunalnych (w tym oczyszczalnie i podczyszczalnie, systemy kanalizacji 
zbiorczych, kanalizacji deszczowych, itp. jeśli stanowią tylko element projektu.), 

Oczyszczanie ścieków, sieci kanalizacyjne wraz z zaopatrzeniem w wodę do 15 tys. RLM.  
MoŜliwe jest wsparcie projektów grupowych tzn. takich, które realizowane są dla kilku aglomeracji, z których 
kaŜda jest mniejsza niŜ 15 tys. RLM 
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W przypadku projektów dotyczących tylko zaopatrzenia w wodę brak ograniczenia wielkości aglomeracji jednak 
moŜliwe będzie wsparcie tego typu projektów tylko na obszarach na których istnieje juŜ kanalizacja sanitarna. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy  45. Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 

46. Oczyszczanie ścieków 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1- miejski, 5 - wiejski 
e Działalność gospodarcza  09 - pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 

21 - działania związane ze środowiskiem 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków. 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  

Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 
3. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione w innym miejscu) 
4. Spółki wodne 
5. Przedsiębiorstwa (inne niŜ mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i 
rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(prowadzący działalność w zakresie usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych) 

6. Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

Indywidualny, Konkursowy 21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, 
które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 
www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 
60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
Projekty kluczowe będą podlegały procedurze przewidzianej dla indywidualnych projektów kluczowych 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 25 333 333 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie/poddziałanie 

19 000 000 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

6 333 333 EUR 

 
25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 

na działanie/poddziałanie 
0 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu (%) 

75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
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29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r.; 

 
33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 
Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość 4 mln PLN na obszarach objętych wsparciem PROW. Projekty poniŜej 4 mln PLN – tylko w 
przypadku gdy gmina nie moŜe jus korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 3,5 
mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę moŜliwą do wykorzystania w PROW). Na 
obszarach nie objętych interwencją PROW – bez minimalnej wielkości wsparcia na gminę/wartości projektu. 

36.  Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Działanie 4.4. Ochrona powietrza 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 4: Infrastruktura ochrony środowiska 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 4.4. Ochrona powietrza 
12.  Numer i nazwa poddziałania Nie dotyczy 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Cel działania: Poprawa jakości powietrza 

Uzasadnienie: Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są procesy spalania paliw oraz procesy technologiczne 
w przedsiębiorstwach. Rozkład przestrzenny wartości rocznych sum emisji niskiej wszystkich zanieczyszczeń 
nawiązuje do rozmieszczenia skupisk starej nieuciepłowionej zabudowy najczęściej w centrum miast. Dlatego teŜ 
projekty zmierzające do poprawy jakości powietrza będą skoncentrowane na działaniach zmniejszających emisję 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych poprzez budowę ograniczających tę emisję instalacji. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach działania 4.4. nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Oś priorytetowa IV. Przedsięwzięcia dostosowująca przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 
 Działanie 4.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 

Kryterium demarkacji: duŜe przedsiębiorstwa, inwestycje w istniejących obiektach spalania o mocy 
cieplnej wprowadzanej w paliwie większej niŜ 50MW, w szczególności obiekty wymienione na liście 
odstępstw od wymagań dyrektywy 2001/80/WE, umieszczonej w załączniku XII Traktatu o 
przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 
Oś Priorytetowa I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
 Działanie: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 
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Kryterium demarkacji: Beneficjent: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, które: 
- wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych; 
- działają jako przedsiębiorcy wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub 
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niŜ 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie 
przekracza równowartości w PLN 200 mln EUR. 
Maksymalna wysokość pomocy, przyznana w okresie realizacji PROW jednemu Beneficjentowi 
będzie wynosiła 20 mln PLN 

Działanie - RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
Kryterium demarkacji: Beneficjent - osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w 
gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty 
bezpośrednie lub domownik lub małŜonek rolnika 

Działanie –Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
Kryterium demarkacji: Beneficjent - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstw 
zatrudniające poniŜej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln EUR. 

Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 
Oś priorytetowa II Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny,  
 Działanie 2.5 Inwestycje w przetwórstwo i obrót ,  

Kryterium demarkacji: Przedsiębiorstwa zatrudniające do 750 pracowników lub posiadające obrót 
mniejszy niŜ 200 mln EUR. i/lub zajmujące się wprowadzaniem do obrotu produktów rybnych 
pochodzących głównie z morskich wyładunków lokalnych lub z lokalnej akwakultury, w tym lokalne 
centra sprzedaŜy ryb/aukcje rybne 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
Oś priorytetowa 1. Gospodarka-Innowacje-Technologie 
 Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
  Kryterium demarkacji: Beneficjent Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Komplementarność 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Europejska Współpraca Terytorialna 

16.  Typy projektów  
 

Operacje mające na celu poprawę jakości powietrza obejmujące roboty oraz wyposaŜenie w środki i zasoby z 
zakresu systemów, infrastruktury, urządzeń i technologii słuŜących do: 

• zmniejszania emisji zanieczyszczeń (w tym gazowych i pyłowych) wytwarzanych przez producentów 
energii elektrycznej i/lub cieplnej 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 17.  
a Temat priorytetowy  47. Jakość powietrza 
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b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1- miejski, 5 - wiejski 
e Działalność gospodarcza  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 
1399). 
Wszystkie za wyjątkiem:01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa, 03 – w 
zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, 04 – w 
zakresie włókien syntetycznych, 07 – w sektorze górnictwa węgla, hutnictwo Ŝelaza i stali, 12 – w zakresie 
budownictwa okrętowego 

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 11 
października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.) w ramach nowej inwestycji zalicza się niezbędne do jej 
realizacji wydatki poniesione na: 
1)   nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów (do 10% wydatków kwalifikowalnych); 
2)   nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej (do 40% wydatków 
kwalifikowalnych); 
3)   nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: 

a)  budowli i budynków pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami 
projektu inwestycyjnego objętego pomocą, 
b)  maszyn i urządzeń, 
c)  narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d)  wyposaŜenia technicznego dla prac biurowych, 
e)  infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, 
przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych 
lub telekomunikacyjnych; 

4)   nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, 
licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, (uwzględnia się w wysokości nie przekraczającej 
50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych) jeŜeli spełniają łącznie następujące warunki: 

a)  będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b)  będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c)  będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d)  będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat,  

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli Nie dotyczy 
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dotyczy) 

20.  

Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 
3. Przedsiębiorstwa (inne niŜ mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i 
rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4. Partnerstwa wymienionych podmiotów 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

Konkursowy 

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, 
które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 
www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 
60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 

21.  

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 17 647 059 EUR 
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23.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie/poddziałanie 

6 000 000 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

1 058 824 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
na działanie/poddziałanie 

10 588 235, EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach);; 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r.; 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.) 
1 stycznia 2007r. dla projektów nie objętych pomocą publiczną 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Działanie 4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagroŜeniom 
Poddziałanie 4.5.1. Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń 
Poddziałanie moŜe ulec znacznym modyfikacjom. 

1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 4: Infrastruktura ochrony środowiska 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagroŜeniom 
12.  Numer i nazwa poddziałania Poddziałanie 4.5.1. Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Cel poddziałania: DąŜenie do zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń a poprzez to zapobieganie 

emisjom zanieczyszczeń powietrza, wody i gruntu gdziekolwiek mają one miejsce 
Uzasadnienie: RóŜne podejścia do kontrolowania emisji do powietrza, wody lub gruntu oddzielnie mogą zachęcać 
do przesuwania zanieczyszczeń pomiędzy róŜnymi ośrodkami. MoŜe to stanowić przeszkodę w niwelowaniu 
niekorzystnego wpływu funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji na środowisko jako całości. W ramach 
poddziałania popularyzowane będzie wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego poprzez 
przedstawianie moŜliwych do osiągnięcia efektów. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałania 4.5.1. nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 

Działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdraŜania najlepszych dostępnych technik (BAT) 
Kryterium demarkacji: Beneficjent: DuŜe przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw 
wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt.b w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw zatrudniających mniej niŜ 750 
pracowników lub przedsiębiorstw, których obroty nie przekraczają równowartości 200 mln EUR 
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rocznie objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW). 

Działanie 4.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 
Kryterium demarkacji: Beneficjent: DuŜe przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw 
wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt. b w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz przedsiębiorstw zatrudniających mniej 
niŜ 750 pracowników lub przedsiębiorstw, których obroty nie przekraczają równowartości 200 mln 
EUR rocznie objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 
Oś Priorytetowa I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 

Działanie: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 
Kryterium demarkacji: finansowanie zakupu lub instalacji urządzeń słuŜących poprawie ochrony 
środowiska. Beneficjentami będą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, które: 
- wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych; 
- działają jako przedsiębiorcy wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub 
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niŜ 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie 
przekracza równowartości w PLN 200 mln EUR. 
Maksymalna wysokość pomocy, przyznana w okresie realizacji PROW jednemu Beneficjentowi 
będzie wynosiła 20 mln PLN. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
Oś priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa,  

Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. 
Kryterium demarkacji:  
- wartość wydatków kwalifikowalnych projektu min. 8 mln PLN i maks. 160 mln PLN, 
- technologia: stosowana na świecie nie dłuŜej niŜ 3 lata. 

Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i PrzybrzeŜnych Obszarów Rybackich 
na lata 2007-2013: 
Oś 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny produktów rybołówstwa i akwakultury, 
w zakresie: 
– projektów obejmujących budowę, rozbudowę, wyposaŜenie i modernizację 
przedsiębiorstw sektora rybołówstwa (kryterium demarkacji: rodzaj działalności). 
Oś 3. Działania słuŜące wspólnemu interesowi, w zakresie: – zastosowania nowych technologii, opracowania 
innowacyjnych metod produkcji (kryterium demarkacji: rodzaj projektu, rodzaj Beneficjenta). 
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Oś 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa, w zakresie: – restrukturyzacji i reorientacji 
działalności gospodarczej (kryterium demarkacji: lokalizacja projektu, rodzaj projektu, rodzaj Beneficjenta). 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
Oś priorytetowa 1. Gospodarka-Innowacja-Technologie 

Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
Kryterium demarkacji: Beneficjenta - MŚP 

 
16.  Typy projektów  

 
Operacje mające na celu upowszechnienie stosowania zintegrowanych systemów zapobiegania i kontroli 
zanieczyszczeń obejmujące roboty oraz wyposaŜenie w środki i zasoby z zakresu: 
I. Systemów, infrastruktury, urządzeń i technologii słuŜących do: 

• eliminacji i zapobiegania szkodliwych oddziaływań i uciąŜliwości dla środowiska, 
• optymalizacji wykorzystania zasobów (energia, woda, surowce), 
• eliminacji wytwarzania odpadów, ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska (tzw. inwestycje 
„końca rury”),  
•  spełnienia wymogów określonych w krajowych i wspólnotowych przepisach oraz w dokumentach 
referencyjnych Najlepszych Dostępnych Technik (BAT). 

II. działań towarzyszących związanych z certyfikacją: 
• działania audytowe,  
• działania dostosowawcze,  
• działania związane z eko-znakami i eko-etykietami. 

 
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy  48. Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1- miejski, 5 - wiejski 
e Działalność gospodarcza  21 - działania związane ze środowiskiem 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 11 
października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.) w ramach nowej inwestycji zalicza się niezbędne do jej 
realizacji wydatki poniesione na: 
1)   nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów (do 10% wydatków kwalifikowalnych); 
2)   nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej (do 40% wydatków 
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kwalifikowalnych); 
3)   nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: 

a)  budowli i budynków pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami 
projektu inwestycyjnego objętego pomocą, 
b)  maszyn i urządzeń, 
c)  narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d)  wyposaŜenia technicznego dla prac biurowych, 
e)  infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, 
przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych 
lub telekomunikacyjnych; 

4)   nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, 
licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, (uwzględnia się w wysokości nie przekraczającej 
50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych) jeŜeli spełniają łącznie następujące warunki: 

a)  będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b)  będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c)  będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d)  będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat, 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  

Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 
3. Administracja rządowa 
4. Parki narodowe i krajobrazowe 
5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 
6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione w innym miejscu) 
7. Organizacje pozarządowe 
8. Spółki wodne 
9. Przedsiębiorstwa (inne niŜ mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i 
rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

Konkursowy 21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, 
które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 
www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 
60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 4 420 000 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
2 210 000 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

2 210 000 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
na działanie/poddziałanie 

0 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 
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28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007r. dla projektów nie objętych pomocą publiczną 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.) 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 4.5.2. Promowanie bioróŜnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 4: Infrastruktura ochrony środowiska 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagroŜeniom 
12.  Numer i nazwa poddziałania Poddziałanie 4.5.2. Promowanie bioróŜnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Cel poddziałania: Czynna ochrona przyrody oraz promowanie bioróŜnorodności w tym kształtowanie postaw 

ekologicznych. 
Uzasadnienie: RóŜne typy ekosystemów funkcjonują w wyniku dopasowania się gatunków i liczebności ich 
populacji do struktury ekosystemu w określonych warunkach środowiska. Ze względu na stale narastający wpływ 
człowieka na środowisko ekosystemy ulegają coraz większemu uboŜeniu lub wręcz niszczeniu. Przyroda moŜe 
samoistnie dąŜyć do odtworzenia danego ekosystemu w ciągu długiego czasu pod warunkiem - dopływu 
odpowiednich gatunków z zewnątrz. Z tego względu istotnym wydają się działania zmierzające do zachowania i 
wzbogacania istniejących oraz odtwarzania zanikłych elementów róŜnorodności biologicznej, a takŜe promocji 
i edukacji proekologicznej i czynna ochrona przyrody. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałania 4.5.2. nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Oś priorytetowa V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 

Działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych 
(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie róŜnorodności gatunkowej 

 Kryterium demarkacji:  
 Projekty w zakresie ochrony siedlisk: 
• odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych i wodnych; 
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• usuwanie gatunków inwazyjnych; 
• kształtowanie strefy ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych; 
• usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych;  
• przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych;  
• wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturalizacja 
• budowa lub modernizacja małej infrastruktury słuŜącej udostępnianiu dla turystów obszarów 
chronionych, w tym budowa ścieŜek dydaktycznych, ścieŜek rowerowych, szlaków, parkingów, 
punktów widokowych, wieŜ widokowych, zadaszeń 
Minimalna wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych  - 400 tys. PLN 
 Projekty w zakresie bioróŜnorodności 
• ochrona ex situ gatunków o zagroŜonych pulach genowych; 
• ochrona in situ gatunków chronionych; 
• reintrodukcja gatunków; 
• budowa centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt; 
• budowa lub rozbudowa obiektów dla zwierząt i roślin w ogrodach zoologicznych lub w ogrodach 
botanicznych w ramach krajowych programów ochrony gatunków, 
• realizacja programów ochrony puli genowej krajowych gatunków drzew leśnych, selekcji i 
testowania potomstwa, 
Minimalna wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych  - 400 tys. PLN 

 Działanie 5.2. Zwiększenie droŜności korytarzy ekologicznych 
Kryterium demarkacji: Projekty w zakresie: 

• przywracanie droŜności i funkcjonowania ekologicznych korytarzy lądowych w tym korytarzy 
umoŜliwiających funkcjonowanie sieci Natura 2000. 
• zniesienie lub ograniczenie barier dla  przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca 
infrastruktura techniczna (za wyjątkiem przepławek dla ryb). 
Minimalna wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych  - 2 mln PLN. 

 Działanie 5.3. Opracowanie planów ochrony 
Kryterium demarkacji: opracowanie planów ochrony dla obszarów specjalnej ochrony ptaków i 
specjalnych obszarów ochrony siedlisk - Minimalna wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych  - 
400 tys. PLN 

Działanie 5.4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym róŜnorodności 
biologicznej. 

Kryterium demarkacji: Kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe o maksymalnej 
wartości projektu – do 2 mln PLN; Edukacja ekologiczna, w tym budowa centrów edukacji 
ekologicznej: minimalna wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych – od 400 tys. PLN 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
Oś Priorytetowa I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
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Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i 
leśnictwa 

Kryterium demarkacji: Projekty związane ze scalaniem gruntów na potrzeby poprawy struktury 
obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych. Beneficjentami będą osoby 
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej będące 
posiadaczem gruntów rolnych lub gruntów innych niŜ rolne. Płatność będzie wypłacana w 
przeliczeniu na ha zalesionych gruntów." 

 Działanie: Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 
Kryterium demarkacji: W PROW przewidziano wsparcie na szkolenia związane z doskonaleniem 
zawodowym rolników i posiadaczy lasów oraz osób planujących podjęcie działalności rolniczej. 
Oś Priorytetowa II  Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 

 Działanie: Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niŜ rolne 
Kryterium demarkacji: Przedsięwzięcia związane z zalesianiem gruntów rolnych oraz zalesianiem 
gruntów nieuprawianych rolniczo. Beneficjentami będą osoby fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej będące posiadaczem gruntów rolnych lub gruntów 
innych niŜ rolne. Płatność będzie wypłacana w przeliczeniu na ha zalesionych gruntów. 

 Działanie:  Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) 
Kryterium demarkacji: W oparciu o środki PROW działanie polega na udzielaniu rekompensat 
producentom rolnym, których działalność rolnicza jest ograniczana w związku z: 
1) zakazem podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a takŜe w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla 
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000; 
2) ustaleniami planów ochrony zatwierdzonymi dla obszarów Natura 2000 w drodze rozporządzenia; 
3) ustaleniami planów gospodarowania wodami, przyjętymi w celu osiągnięcia i utrzymania dobrego 
stanu wód ze względu na środowisko, zgodnie z ramową dyrektywą wodną. 
Przyznawana będzie równieŜ refundacja wydatków związanych ze sporządzeniem dokumentacji 
siedliska lub dok. ornitologicznej (w przypadku gdy dla danego obszaru nie został sporządzony plan 
ochrony ) oraz dodatkowych wydatków związanych z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego 
przez Beneficjenta. Beneficjentami będą osoby fizyczne, osoby prawna lub jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej 
lub zwierzęcej. Wysokość pomocy będzie ustalana na podstawie wielkości obszaru." 

Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 
Oś Priorytetowa II Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny 
 Działanie 2.1.4 Wsparcie na rzecz środowiska wodnego    

Kryterium demarkacji: projekty związane z propagowaniem form akwakultury obejmujących ochronę 
i poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i róŜnorodności genetycznej, a takŜe kształtowanie 
krajobrazu i tradycyjnych cech obszarów akwakultury; Beneficjentami będą przedsiębiorców i innych 
podmiotów prowadzących chów i hodowlę ryb. W ramach tego działania przyznawane są takŜe 
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rekompensaty związane z utraconymi przychodami, dodatkowymi kosztami oraz zwiększonym 
zapotrzebowaniem finansowym na realizację projektów, w szczególności dotyczących niedogodności 
lub wydatków inwestycyjnych dla podmiotów mieszczących się w obrębie lub pobliŜu obszarów 
ochrony naleŜących do sieci NATURA 2000. Pomoc finansowa będzie skierowana do 
przedsiębiorców i innych podmiotów prowadzących chów i hodowlę ryb. RównieŜ wsparcie 
finansowe będzie skierowane na projekty związane z propagowaniem zrównowaŜonej akwakultury 
zgodnej ze szczególnymi ograniczeniami związanymi z ochroną środowiska, wynikającymi z 
wyznaczenia obszarów ochrony naleŜących do sieci Natura 2000." 

Oś priorytetowa III. Środki słuŜące wspólnemu interesowi 
 Działanie 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej 

Kryterium demarkacji: Przedsięwzięcia związane z budową lub instalację urządzeń stałych lub 
ruchomych słuŜących do ochrony i wzbogacenia fauny i flory wodnej oraz rekultywacji wód 
śródlądowych, w tym terenów tarła i tras migracyjnych gatunków migrujących poprzez przywrócenie 
droŜności wodom śródlądowym.  
Beneficjentami w ramach działania będą podmioty publiczne lub półpublicznym, uznane organizacje 
handlowe lub innym podmioty wyznaczonym w tym celu przez instytucję zarządzającą. Wspierane 
będą takŜe przedsięwzięcia związane z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego w ramach 
sieci NATURA 2000, tam gdzie działania te dotyczą bezpośrednio gospodarki rybackiej oraz 
zarybienia gatunkami zagroŜonymi oraz cennymi z biologicznego i gospodarczego punktu widzenia. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
Oś priorytetowa 1. Gospodarka-Innowacje-Technologie 
 Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
  Kryterium demarkacji: Beneficjent Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 

 
Komplementarność 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Europejska Współpraca Terytorialna 
 

16.  Typy projektów  
 

Operacje mające na celu rozwój bioróŜnorodności i ochrony przyrody obejmujące roboty oraz wyposaŜenie w 
środki i zasoby z zakresu: 
• przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach 

chronionych wraz z zachowaniem zagroŜonych wyginięciem gatunków oraz róŜnorodności genetycznej,  
• zahamowanie strat róŜnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji,  
• wzbogacania składu gatunkowego drzewostanów (w tym eliminację monokultur), 
• odbudowy i przywracania droŜności korytarzy ekologicznych umoŜliwiających przemieszczanie się 

zwierząt i funkcjonowanie populacji, 
• opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych, 
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• zwiększania świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu. 

• ścieŜki edukacji ekologicznej dotyczące wyłącznie promowania bioróŜnorodności, 
• centra edukacji ekologicznej (z wyjątkiem budowy i rozbudowy) 

W przypadku zagroŜenia wystąpienia pomocy publicznej wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców 
muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399). 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy  51. Promowanie bioróŜnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1- miejski, 5 - wiejski 
e Działalność gospodarcza  21 - działania związane ze środowiskiem 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków. 
 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  

Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 
3. Administracja rządowa 
4. Parki narodowe i krajobrazowe 
5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 
6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione w innym miejscu) 
7. Organizacje pozarządowe 
8. Partnerstwa wymienionych podmiotów 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

Konkursowy 21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, 
które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 
www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 
60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 4 000 000 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
2 000 000 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

2 000 000 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
na działanie/poddziałanie 

0 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

28.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 
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29.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 
60% całkowitych  wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte zakresem pomocy publicznej - 1 stycznia 2007r. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.) 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe o charakterze regionalnym i lokalnym – maksymalna 
wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych do 2 mln PLN 
Edukacja ekologiczna, w tym budowa centrów edukacji ekologicznej – maksymalna wartość całkowita wydatków 
kwalifikowalnych do 400 tys PLN. 
Projekty z zakresu róŜnorodności gatunkowej - poniŜej 400 tys PLN 
Projekty  z zakresu ochrony siedlisk – poniŜej 400 tys. PLN 
Projekty budowy przejść dla zwierząt i likwidacji barier – poniŜej 2 mln PLN 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 4.5.3. Zapobieganie zagroŜeniom 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 4: Infrastruktura ochrony środowiska 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów  (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagroŜeniom 
12.  Numer i nazwa poddziałania Poddziałanie 4.5.3. Zapobieganie zagroŜeniom 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Cel poddziałania: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwpoŜarowego i ochrony przed 

skutkami nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska między innymi poprzez czynną ochronę przyrody 
Uzasadnienie: Nadmorskie połoŜenie województwa, znaczny udział śródlądowych wód powierzchniowych oraz 
obszarów prawnie chronionych w wysokim stopniu decydują o potencjale rozwojowym regionu, stanowiąc 
jednocześnie moŜliwe źródło zagroŜenia powodziowego. Bogactwem regionu zachodniopomorskiego są lasy w 
tym wiele obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. Zmiany klimatyczne ostatnich lat powodują spadek 
wilgotności ściółki, co przekłada się na większe zagroŜenie poŜarem. Istotnym w tym kontekście jest rozwój 
monitoringu środowiska zapobiegający katastrofom naturalnym i technologicznym. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałania 4.5.3. nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska 

Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego: 
Kryterium demarkacji: Zbiorniki powyŜej 10 mln m3 Operacje dotyczące działań z zakresu wód 
powodziowych: Minimalna wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych – 40 mln PLN, 
mające na celu redukcję zagroŜenia powodziowego. Projekty dotyczące odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych do Morza Bałtyckiego o wartości powyŜej 40 mln PLN. 

Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagroŜeń naturalnych oraz przeciwdziałanie 
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powaŜnym awariom 
Kryterium demarkacji: Minimalna wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych - 4 mln PLN 

Działanie 3.3 Monitoring środowiska 
Kryterium demarkacji: Minimalna wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych - 4 mln PLN 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 
OŚ priorytetowa I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 

Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i 
leśnictwa  

Kryterium demarkacji: Zakres pomocy - obejmuje budowę urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych dostosowanych do potrzeb ochrony przeciwpowodziowej, z uwzględnieniem 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, retencji wody i nawodnień uŜytków rolnych. 
Beneficjent: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Oś priorytetowa II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 
Działanie: Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie 
instrumentów zapobiegawczych 

Kryterium demarkacji: Projekty na obszarach leśnych dotkniętych klęską Ŝywiołową bądź 
negatywnym oddziaływaniem czynników biotycznych lub na obszarach leśnych 
nieuszkodzonych, na których istnieje zwiększone zagroŜenie wystąpienia poŜaru (obszary 
nadleśnictw zaliczone do I i II kategorii zagroŜenia poŜarowego) 
Kryterium demarkacji: Beneficjent: Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 
- Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 
 
Komplementarność 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
Europejska Współpraca Terytorialna 
 

16.  Typy projektów  
 

Operacje mające na celu zapobieganie i ograniczanie skutków zagroŜeń naturalnych i technologicznych 
obejmujące: 

• wdraŜanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagroŜeniami naturalnymi i 
technologicznymi, 

• budowa lub remont infrastruktury technicznej (w tym budynków) wraz z wyposaŜeniem w instytucjach 
działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

• przedsięwzięcia na rzecz ratowania i ochrony brzegów (w tym zapobieganie zanikowi plaŜ  
i stabilizacja linii brzegowej, zabezpieczenie osuwisk, itp.), 

• retencjonowanie wody i zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych i lodów – zbiorniki do 
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10 mln m3, 
• przeciwdziałanie powaŜnym awariom oraz poprawę stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących 

urządzeń wodnych, itp. 
• budowa lub modernizacja stanowisk do analizowania i prognozowania zagroŜeń (monitoring środowiska) 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy  53. Zapobieganie zagroŜeniom naturalnym i technologicznym 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1- miejski, 5 - wiejski 
e Działalność gospodarcza  21 - działania związane ze środowiskiem 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków. 
 

19.  
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  

Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 
3. Administracja rządowa 
4. Parki narodowe i krajobrazowe 
5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 
6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione w innym miejscu) 
7. Organizacje pozarządowe 
8. Spółki wodne 
9. Przedsiębiorstwa (inne niŜ mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i 
rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10. Partnerstwa wymienionych podmiotów 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

Konkursowy 21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, 
które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 
www.rpo.wzp.pl oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 
60 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 
Etap I:  Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej. 

 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ poddziałania. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 4 000 000 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
2 000 000,00 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

2 000 000 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
na działanie/poddziałanie 

0 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
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Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w 

dofinansowaniu (%) 
Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)  
32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną –  1 stycznia 2007 r. 
33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 
Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Projekty w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagroŜeń naturalnych oraz przeciwdziałania powaŜnym 
awariom oraz monitoring środowiskowy – maksymalna wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych 4 mln PLN 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 

 
  
  



Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     209 

 

OŚ PRIORYTETOWA 5. TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA  

Działanie 5.1. Infrastruktura turystyczna  
Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 5.1 Infrastruktura turystyczna  
12.  Numer i nazwa poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Podniesienie atrakcyjności województwa poprzez rozwój infrastruktury turystyki. 

 
Inwestycje w infrastrukturę turystyczną pozwolą na rozwój nowych form turystyki poprawiając jednocześnie 
dostępność turystyczną regionu. Przyczynią się one do wydłuŜenia sezonu turystycznego.  
W ramach działania realizowane będą projekty zmierzające do tworzenia nowych oraz podniesienia standardu 
technicznego istniejących obiektów turystycznych oraz infrastruktury rekreacyjnej. Realizacja projektów 
ułatwiających dostęp turystów do w/w obiektów, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności 
województwa. 
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15. Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałania 5.1.1 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami:  
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Na obszarach objętych PROW - małe projekty infrastrukturalne: 
- o wartości poniŜej 500 tys. PLN tylko w przypadku gdy beneficjent nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z 
PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. PLN, z 
działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 tys. PLN a kolejny projekt beneficjenta z tej 
miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 tys. PLN). 
 
kryterium lokalizacji: 
Pomoc moŜe być przyznana na projekty realizowane w: 

− miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
− miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 

mieszkańców, albo 
− w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 

Kryterium Wnioskodawcy: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji poŜytku 
publicznego. 
. 
 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została 
zawarta z nim umowa w ramach RPO. 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 
2007-2013 
- Oś priorytetowa 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Działanie 4.1 ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i  infrastruktury związanej z turystyką oraz usług na rzecz małych 
społeczności rybackich. Propagowanie ekoturystyki i wędkarstwa bez zwiększenia nakładu połowowego 
 
Kryterium lokalizacji: 
Obszary zaleŜne od rybactwa na terenie całego kraju 
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
- Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym 
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Kryterium lokalizacji: 
- zasięg ponadregionalny  
Wsparcie dla kompleksowych projektów z zakresu budowy produktów turystycznych o znaczeniu 
ponadregionalnym związanych z organizacją przez Polskę EURO 2012.  
 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś. priorytetowa  1. Gospodarka – Innowacje – Technologie,  
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
Kryterium typu Beneficjenta: 
 - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
 
- Oś  priorytetowa  6.  Rozwój funkcji metropolitalnych 
Działanie 6.1 Infrastruktura turystyki 
Poddziałanie 6.1.1  Infrastruktura turystyki 
 
Kryterium lokalizacji: 
Wsparcie w ramach osi priorytetowej moŜe być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych wyłącznie na 
terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

16.  Typy projektów  
 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja infrastruktury 
turystyki wodnej  (m. in. mola, porty, przystanie i pomosty słuŜące turystyce wodnej) 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja infrastruktury 
uzdrowiskowej w tym odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, ścieŜki ruchowe, tęŜnie, grzybki 
inhalacyjne, odbudowa, budowa, rozbudowa oraz wyposaŜenie pijalni wód, baseny solankowe; 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja publicznej 
infrastruktury turystycznej (m.in. place, deptaki, promenady, parki, szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki 
piesze, oznakowanie tras i szlaków, kolejki wąskotorowe, itp.); 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja infrastruktury 
aktywnych form turystyki (np. turystyka zimowa, turystyka konna); 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja bazy noclegowej 
wraz z niezbędnym wyposaŜeniem; 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja bazy 
gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposaŜeniem; 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja infrastruktury na 
potrzeby turystyki kongresowej, targowej i konferencyjnej (m. in. obszary wystawowe). 

 
W ramach wszystkich typów projektów jako element dodatkowy niezbędny do realizacji projektu moŜliwa jest 
budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja udogodnień dla 
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turystów (parkingi, wypoŜyczalnie sprzętu, przechowalnie bagaŜu, dojścia na plaŜę itp.). 
 
W ramach Poddziałania 5.1.1 nie ma moŜliwości uzyskania dofinansowania na projekty kwalifikujące się do 
wsparcia z innych poddziałań/działań RPO WZ takich jak np. punkty informacji turystycznej, ścieŜki rowerowe. 
 
Infrastruktura powstała w ramach projektów (z wyłączeniem uzdrowisk) musi spełniać warunek infrastruktury 
ogólnodostępnej. 
W przypadku zagroŜenia wystąpienia pomocy publicznej wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców 
muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399) oraz  art. 4 ust. 4 projektu 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia ...w sprawie pomocy publicznej udzielanej na 
inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, szkolnictwa wyŜszego i szkół, 
infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
Projekt musi być zlokalizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz znajdować się poza 
obszarem SOM. 
 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy   

57 – Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 - miejski,  5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  14 Hotele i restauracje, 22 Inne niewyszczególnione usługi 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania  
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 
 
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych pomocą publiczną: 

1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów, do 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych;  

2) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej; 
3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: 

a) budowli lub budynków, pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z 
celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, 
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b) maszyn i urządzeń, 
c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d) wyposaŜenia technicznego do prac biurowych, 
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, 

przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych i telekomunikacyjnych;  

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie 
patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeŜeli spełniają łącznie 
następujące warunki: 
a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat. 

 
    Nabycie środków trwałych, o których mowa w pkt 3, moŜe nastąpić równieŜ w drodze umowy leasingu. 

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać 
zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta pomocy po zakończeniu trwania 
umowy. 
Wydatki określone w pkt 4 uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych 
Środki trwałe nabyte przez Beneficjenta pomocy powinny być nowe 

Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 
późn. zm.). 
 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

20.  Beneficjenci − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Parki Narodowe i Krajobrazowe; 
− Przedsiębiorstwa (inne niŜ mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w 

rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia 
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pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

− Partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym, utworzone 
przez wyŜej wymienione podmioty. 

− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 5.1.1 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego :www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Projekty kluczowe podlegały będą procedurze przewidzianej dla indywidualnych projektów kluczowych. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

21.  

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o 
dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi 
przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
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22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 89 323 529,00 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
30 370 000, 00 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

58 953 529,00 EUR 
 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych 
źródeł finansowania na działanie/poddziałanie 

0,00 EUR 
 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych ; 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 
1399). 
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej udzielanej na inwestycje 
w zakresie: energetyki, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, szkolnictwa wyŜszego i szkół, 
infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r.; 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, ze projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 



Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     216 

 

wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy na spełnianie 
warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia  11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 
2007 nr 193 poz. 1399) oraz w projekcie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia ...w sprawie 
pomocy publicznej udzielanej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego, szkolnictwa wyŜszego i szkół, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu  
 

35.  Minimalna/Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 

Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie moŜe 
juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała 
wsparcie na 400 tys. PLN, z działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 tys. PLN a kolejny projekt 
beneficjenta z tej miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 tys. PLN). 

36.  Forma płatności zaliczka, z wyłączeniem „innych przedsiębiorstw” zdefiniowanych w pkt 20, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Nie dotyczy 

 



Poddziałanie 5.1.2.  Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     217 

 

Poddziałanie 5.1.2.  Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 
 

11.  Numer i nazwa działania 5.1 Infrastruktura turystyczna 
12.  Numer i nazwa poddziałania 5.1.2  Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Podniesienie atrakcyjności województwa poprzez promocję oraz rozwój systemu informacji turystycznej. 

 
W ramach Poddziałania planowany jest rozwój sieci punktów informacji funkcjonujących w zintegrowanym dla 
całego województwa systemie regionalnej informacji, jak równieŜ tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji 
turystycznej regionu w kraju i za granicą. 
Realizacja projektów ułatwiających dostęp do informacji turystycznej, oferty regionu przyczyni się do wzrostu 
atrakcyjności i konkurencyjności województwa. 
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15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałania 5.1.2 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Na obszarach objętych PROW - małe projekty infrastrukturalne: 
- o wartości poniŜej 500 tys. PLN tylko w przypadku gdy beneficjent nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z 
PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. PLN, z 
działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 tys. PLN a kolejny projekt beneficjenta z tej 
miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 tys. PLN). 
 
Kryterium lokalizacji: 
Pomoc moŜe być przyznana na projekty realizowane w: 

− miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
− miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 

mieszkańców, albo 
− w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 

 
Kryterium Wnioskodawcy: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji poŜytku 
publicznego. 
 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została 
zawarta z nim umowa w ramach RPO. 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów 
rybackich 2007-2013  
- Oś priorytetowa 3.  Środki słuŜące wspólnemu interesowi 
Działanie 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne  
Kryterium typu projektu: 
- działania promocyjne nie mogą być ukierunkowane na marki handlowe, jak równieŜ nie mogą odnosić się do 
konkretnych krajów bądź obszarów geograficznych, za wyjątkiem produktów uznanych zgodnie z warunkami 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 za produkty regionalne; 
- działania skierowane na rozwój nowych rynków zbytu produktów rybołówstwa i akwakultury oraz kampanii 
promocyjnych na rzecz tych produktów, z uwzględnieniem kontekstu kształtowania świadomości konsumentów 
w aspekcie ochrony i zrównowaŜonej eksploatacji zasobów morza. 
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
- Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
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Działanie  6.3 Promocja turystycznych walorów Polski 
Kryterium typu projektu:    
- zasięg ponadregionalny 
Wsparcie udzielone będzie na projekty mające na celu rozwój i promocję konkurencyjnych produktów 
turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, m.in. w zakresie: tworzenia i  obsługiwania ogólnopolskiego 
systemu rezerwacji i systemu informacji turystycznej, tworzenia strategii i planów promocji, przeprowadzania 
badań i analiz marketingowych, przeprowadzania kampanii reklamowych, tworzenia, rozwijania i promocji 
produktów turystycznych, projekty marketingowe związane z Programem Ambasadorów Kongresów oraz 
wsparciem miejskich convention bureaus, wspólna promocja, standaryzacja i oznakowanie szlaków 
turystycznych, system rezerwacji  itp. 
 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś priorytetowa  6. Rozwój funkcji metropolitalnych 
Działanie 6.1 Infrastruktura turystyki 
Poddziałanie 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych 
Kryterium lokalizacji: 
Wsparcie w ramach osi priorytetowej moŜe być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych wyłącznie na 
terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
 
Komplementarność: 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś priorytetowa 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
Działanie 3.2 Aplikacje i systemy informatyczne 

16.  Typy projektów  
 

− zintegrowany system oznakowania atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie (m.in. oznakowanie dróg 
dojazdowych do atrakcji i samych atrakcji); 

− zintegrowany system promocji,  sprzedaŜy produktów i oferty turystycznej regionu (m.in. przygotowywanie i 
dystrybucja nieodpłatnych publikacji i materiałów promocyjnych słuŜących informacji turystycznej, 
prezentacje na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, badania ruchu turystycznego) – projekty 
systemowe; 

− rozwój infrastruktury informacji turystycznej w regionie – budowa, rozbudowa i modernizacja centrów 
informacji turystycznej – projekty systemowe; 

− tworzenie oraz rozwój produktów turystycznych, kulturowych i tradycyjnych (produkty spoŜywcze, wyroby 
rzemiosła) wykorzystujących specyficzne zasoby regionalne.  

Projekt musi być zlokalizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz znajdować się poza 
obszarem SOM. 
W przypadku zagroŜenia wystąpienia pomocy publicznej wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców 
muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
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Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399). 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  57 – Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz 
zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 - miejski,  5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  22 Inne niewyszczególnione usługi 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania  
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 
 
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych pomocą publiczną: 

1. nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów, do 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych inwestycji;  

2. nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej; 
3. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: 

i. budowli lub budynków, pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim 
związku z celami projektu inwestycyjnego objetego pomocą, 

ii.  maszyn i urządzeń, 
iii.  narzędzi, przyrządów i aparatury, 
iv. wyposaŜenia technicznego do prac biurowych, 
v. infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi 

wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;  

4. nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie 
patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeŜeli spełniają łącznie 
następujące warunki: 

a. będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c. będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d. będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat. 

5. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w 
punktach 1-4, a pod warunkiem, Ŝe Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia; 

 
6. zakup usług szkoleniowych niezbędnych do realizacji projektu (w tym VAT, jeśli Beneficjentowi nie 
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przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia). Wydatek ten nie moŜe stanowić więcej niŜ 10% 
wydatków określonych w punktach 1-6 (tj. całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji) 

 
 
    Nabycie środków trwałych, o których mowa w pkt 3, moŜe nastąpić równieŜ w drodze umowy leasingu. 

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać 
zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta pomocy po zakończeniu trwania 
umowy. 
Wydatki określone w pkt 4 uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych 
Środki trwałe nabyte przez Beneficjenta pomocy powinny być nowe. 
Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 
późn. zm.). 
 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Koszt zakupu usługi szkoleniowej związanej ze szkoleniami pracowników punktów informacji turystycznej. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, pomoc w tym zakresie będzie udzielana na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317) 

20.  Beneficjenci − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− Instytucje kultury; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów. 

21.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Wnioski w ramach Poddziałania 5.1.2 będą składane w trybie konkursowym oraz systemowym. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego :www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o 
dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi 
przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 2 666 667,00 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
2 000 000,00 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddzialanie 

666 667,00 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

0,00 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 85% 
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wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.  

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w 
dofinansowaniu (%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na 
poziomie projektu (%) (jeśli dotyczy) 

25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399) - 
inwestycje. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317) – cross – financing. 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r.; 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, ze projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji 
wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy na spełnianie 
warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia  11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 
2007 nr 193 poz. 1399). 

33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

 
Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. 

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
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- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie moŜe juŜ 
korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. PLN, a 
kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę moŜliwą do 
wykorzystania w PROW).   
 

36.  Forma płatności zaliczka, refundacja  
37.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji 
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Działanie 5.2. Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
12.  Numer i nazwa poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej 

jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu z 
uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju i ochrony środowiska.  
Niniejsze Poddziałanie skierowane jest na realizację inwestycji ułatwiających i zwiększających dostęp do 
obiektów kultury.  
W ramach Poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji 
kulturalnej wspierane będą przedsięwzięcia obejmujące głównie rozbudowę, przebudowę i modernizację 
infrastruktury kulturalnej, która w miarę moŜliwości będzie dostępna publicznie. 
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15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałania 5.2.1 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia 
interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Na obszarach objętych PROW - małe projekty infrastrukturalne: 
- o wartości poniŜej 500 tys. PLN tylko w przypadku gdy beneficjent nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z 
PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. PLN, z 
działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 tys. PLN a kolejny projekt beneficjenta z tej 
miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 tys. PLN). 
 
kryterium lokalizacji: 
Pomoc moŜe być przyznana na projekty realizowane w: 
· miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
· miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. mieszkańców, 
albo 
· w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 
kryterium Wnioskodawcy: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji poŜytku 
publicznego. 
 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została 
zawarta z nim umowa w ramach RPO. 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 
2007-2013  
Oś priorytetowa 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Działanie 4.1 ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
- remont, przebudowa i wyposaŜenie obiektów bezpośrednio związanych z rybactwem i 
dziedzictwem architektonicznym lub słuŜących utrzymaniu atrakcyjności obszarów zaleŜnych głównie od 
rybactwa (np. muzea rybackie, tradycyjne maszoperie, „domy rybaka”, osady rybackie itp.)  
 
Kryterium lokalizacji: 
Obszary zaleŜne od rybactwa na terenie całego kraju 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
− Oś priorytetowa 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe 
Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym 
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Kryterium lokalizacji: 
- zasięg ponadregionalny 
 
Kryterium finansowe: 
Minimalna wartość projektu 20 mln PLN z wyjątkiem projektów dotyczących: 

• konserwacji zabytków ruchomych, 
• rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz 

zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek itp., 
• zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem  
• oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem 

właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu 
typy szkół i uczelni artystycznych, 

dla których minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN. 
 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych 
Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej 
Poddziałanie 6.2.1Rozwój infrastruktury kulturalnej 
 
Kryterium lokalizacji: 
Wsparcie w ramach osi priorytetowej moŜe być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych wyłącznie 
na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
 
Komplementarność: 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś priorytetowa 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
Działanie 3.2 Aplikacje i systemy informatyczne 
 

16.  Typy projektów  
 

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury kultury obejmujące roboty 
oraz wyposaŜenie w środki i zasoby ściśle związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, m.in.: 
−  konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, zachowanie, przebudowa, adaptacja obiektów 

poprzemysłowych, powojskowych oraz popegeerowskich  wraz z ich otoczeniem oraz ich 
przystosowanie na cele kulturalne; 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja obiektów 
instytucji kultury wraz z ich otoczeniem; 

− projekty przyczyniające się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze (m.in. dostosowanie 
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obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych); 
− zakup wyposaŜenia inwestycyjnego wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. 

sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego - jedynie jako element 
projektu; 

− tworzenie systemów informacji kulturalnej jako jeden z elementów ww. projektów. 
 
Projekty zagroŜone wystąpieniem pomocy publiczne nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach 
Poddziałania 5.2.1 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy   

59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01- wiejski, 05- miejski 
e Działalność gospodarcza  00 Nie dotyczy 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania  
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20.  Beneficjenci − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− Instytucje kultury; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
− Partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym, utworzone przez 

wyŜej wymienione podmioty; 
− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów. 

21.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 5.2.1 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego :www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku 
o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod 
względem formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. 
oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 13 717 667,00 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 10 288 250,00 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
3 429 417,00 EUR  

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

0,00 EUR  

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 

85% 
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priorytetowej (%) 
27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 

projektu (%) 
75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy   
32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r. 
33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 
Maksymalna wartość projektu -  20 000 000 PLN lub 4 000 000 PLN (dla projektów z zakresu konserwacji 
zabytków ruchomych, zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz projektów 
realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i 
dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni 
artystycznych). 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu -  20 000 000 PLN lub 4 000 000 PLN (dla 
projektów z zakresu konserwacji zabytków ruchomych, zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i 
zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z 
ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w 
działaniu typy szkół i uczelni artystycznych). 
Wartości nie dotyczą kluczowych projektów. 

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 
 

Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie moŜe 
juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. 
PLN, a kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę moŜliwą 
do wykorzystania w PROW).   

36.  Forma płatności zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
 

1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
12.  Numer i nazwa poddziałania 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Dziedzictwo kulturowe stanowi spuściznę materialną i duchową poprzednich pokoleń. Celem Poddziałania 

jest zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektów zabytkowych województwa zachodniopomorskiego. 
Przyczyni się to do kształtowania świadomości regionalnej oraz do rozwoju turystyki kulturalnej, której 
głównym motywem jest poznawanie dorobku kulturowego danego regionu. 

15.  
 
 
 
 

Demarkacja i komplementarność 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach poddziałania 5.2.2 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Na obszarach objętych PROW - małe projekty infrastrukturalne: 
- o wartości poniŜej 500 tys. PLN tylko w przypadku gdy beneficjent nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z 
PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. PLN, 
z działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 tys. PLN a kolejny projekt beneficjenta z tej 
miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 tys. PLN). 
 
kryterium lokalizacji: 
Pomoc moŜe być przyznana na projekty realizowane w: 
· miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
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 · miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
· w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 
kryterium Wnioskodawcy: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji poŜytku 
publicznego. 
 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została 
zawarta z nim umowa w ramach RPO 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
− Oś priorytetowa 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe 
Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 
 
Kryterium typu projektu: 
- zasięg ponadregionalny 
- projekty o skali większej niŜ realizowane w regionalnych programach operacyjnych (w tym projekty 
dotyczące obiektów umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO i Pomniki 
Prezydenta RP) 
 
Kryterium finansowe: 
Minimalna wartość projektu 20 mln PLN z wyjątkiem projektów dotyczących: 

• konserwacji zabytków ruchomych, 
• rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym digitalizacji zabytkowych zasobów 

bibliotecznych , muzealnych, archiwalnych i zbiorów filmowych, 
• zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem, 
• tworzenie wirtualnych instytucji kulturalnych (dot. wykorzystania w tym celu zbiorów 

zabytkowych),  
• oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem 

właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w 
działaniu typy szkół i uczelni artystycznych 

dla których minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN. 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów 
rybackich 2007-2013 
Oś priorytetowa 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Działanie 4.1 ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
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- remont, przebudowa i wyposaŜenie obiektów, bezpośrednio związanych z rybactwem i dziedzictwem 
architektonicznym lub słuŜących utrzymaniu atrakcyjności obszarów zaleŜnych głównie od rybactwa (np. 
muzea rybackie, tradycyjne maszoperie, „domy rybaka”, osady rybackie itp.  
 
Kryterium lokalizacji: 
Obszary zaleŜne od rybactwa na terenie całego kraju 
 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś. priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych 
Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej  
Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
 
Kryterium lokalizacji: 
Wsparcie w ramach osi priorytetowej moŜe być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych 
wyłącznie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

16.  Typy projektów  
 

Operacje mające na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa i dóbr kultury, m. in.: 
- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych 
(obiekty historyczne, układy urbanistyczne i ruralistyczne, dzieła architektury i budownictwa, dzieła 
budownictwa obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady 
przemysłowe, pozostałości historycznego osadnictwa), 
- zakup i instalacja systemów zabezpieczeń obiektów i zespołów zabytkowych przed poŜarem, kradzieŜą i  
zniszczeniem, 
- digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych, 
- konserwacja publicznych zbiorów zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów, 
- zabezpieczenie przed nielegalnym wywozem, kradzieŜą lub zniszczeniem zabytków ruchomych. 
 
W ramach uzupełnienia realizowanych przedsięwzięć przewiduje się poprawę dostępu do obiektów 
zabytkowych (budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych: dróg dojazdowych, alei zabytkowych, 
kładek oraz tworzenie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych itp.). W powiązaniu z w/w typami 
projektów umoŜliwione jest równieŜ kompleksowe zagospodarowywanie otoczenia obiektów zabytkowych. 
Otoczenie to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków 
w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych. 
 
Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego dotyczą obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  
 
Projekty zagroŜone wystąpieniem pomocy publiczne nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach 
Poddziałania 5.2.2 
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Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01- wiejski, 05- miejski 
e Działalność gospodarcza  00 Nie dotyczy 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania  
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” 
 
 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20.  Beneficjenci 

 
− Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− Instytucje kultury; 
− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Parki Narodowe i Krajobrazowe; 
− Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 5.2.2 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego :www.rpo.wzp.pl 
oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

21.  

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
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wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty 
oceny zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod 
względem formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. 
oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 4 483 565,00 EUR 
 Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
3 362 674,00 EUR 

23.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

1 120 891,00 EUR 

24.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

0,00 EUR 

25.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na 
terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie 
dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w 
odrębnych przepisach); 

27.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
28.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

29.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na 
terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie 
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dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w 
odrębnych przepisach); 

30.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) nie dotyczy 
31.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r.; 

 
32.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu -  20 000 000 PLN lub 4 000 000 PLN (dla 
projektów z zakresu konserwacji zabytków ruchomych, rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, 
w tym digitalizacji zabytkowych zasobów bibliotecznych , muzealnych, archiwalnych i zbiorów filmowych, 
zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem, tworzenie wirtualnych instytucji kulturalnych 
(dot. wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych),  oraz projektów realizowanych przez instytucje 
kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, 
archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych). 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu -  20 000 000 PLN lub 4 000 000 PLN (dla 
projektów z zakresu konserwacji zabytków ruchomych, rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów 
bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, 
filmotek, cyfrowych bibliotek, itp., zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz projektów 
realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i 
dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni 
artystycznych). 
 

34.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie 
moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 
tys. PLN, a kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę 
moŜliwą do wykorzystania w PROW).   

35.  Forma płatności zaliczka, refundacja 
36.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Działanie 5.3. ŚcieŜki rowerowe 
 
1. Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2. Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11. Numer i nazwa działania 5.3 ŚcieŜki rowerowe 
12. Numer i nazwa poddzialania Nie dotyczy 
13. Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14. Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Działania 5.3 ŚcieŜki rowerowe jest promowanie województwa zachodniopomorskiego jako 

atrakcyjnego turystycznie. 
 
Rozwój ścieŜek rowerowych w województwie będzie istotnym czynnikiem w promocji regionu, będzie 
miało równieŜ istotny wpływ na uatrakcyjnienie terenu, podniesienie walorów estetycznych oraz 
pobudzenie mieszkańców do wspólnego i aktywnego spędzania czasu. 
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15. Demarkacja i komplementarność W ramach działania 5.3 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
-  Oś priorytetowa 3. Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
Działanie: Odnowa i rozwój wsi 
Kryterium lokalizacji:  

- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo  
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 

Kryterium finansowe:  
     - maksymalny poziom dofinansowania -  500 tys. PLN na jedną miejscowość w okresie realizacji 
Programu 
- Oś priorytetowa 4. LEADER 
Działanie: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 
Kryterium lokalizacji:  

- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo  
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 

Kryterium finansowe:  
     - maksymalny poziom dofinansowania -  25 tys. PLN na projekt oraz 100 tys. PLN na jednego 
beneficjenta miejscowość w okresie realizacji Programu. 
 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została 
zawarta z nim umowa w ramach RPO. 
 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś priorytetowa  6. Rozwój funkcji metropolitalnych 
Działanie 6.3 ŚcieŜki rowerowe 
 
Kryterium lokalizacji: 
Wsparcie w ramach osi priorytetowej moŜe być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych 
wyłącznie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

16. Typy projektów  
 

- budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja ścieŜek 
rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą 
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Projekty muszą być elementem „Koncepcji rozwoju turystyki aktywnej w woj. Zachodniopomorskim – 
szlaki rowerowe”. Projekt musi być zlokalizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz 
znajdować się poza obszarem SOM. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  24 - ŚcieŜki rowerowe 
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01- wiejski, 05- miejski 
e Działalność gospodarcza  00 – Nie dotyczy 

17. 

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania  Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 

wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” 
19. Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20. Beneficjentci − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Parki Narodowe i Krajobrazowe; 
− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów. 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów   21. 
a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 

dofinansowanie 
Wnioski składane w ramach Działania 5.3 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego :www.rpo.wzp.pl 
oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty 
oceny zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod 
względem formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół 
ds. oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22. Alokacja finansowa na działanie ogółem 11 323 800,00 EUR 

23. Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 5 661 900,00 EUR 
24. Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
5 661 900,00 EUR  

25. Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

0, 00 EUR 

26. Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na 
terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie 
dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w 
odrębnych przepisach); 

28. Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29. Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%) 0% 
30. Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 

projektu (%) (jeśli dotyczy) 
50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych  
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na 
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terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie 
dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w 
odrębnych przepisach); 

31. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r. 
33. Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
34. Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 
Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu  
 

35. Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie 
moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 
tys. PLN, a kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę 
moŜliwą do wykorzystania w PROW).   

36. Forma płatności zaliczka, refundacja 
37. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Działanie 5.4. Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 
Poddziałanie 5.4.1. Promowanie walorów przyrodniczych 
 
1. Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2. Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11. Numer i nazwa działania 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 
12. Numer i nazwa poddziałania 5.4.1 Promowanie walorów przyrodniczych 
13. Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14. Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Poddziałania jest promowanie walorów przyrodniczych oraz obszarów chronionych. 

 
Poprawa jakości przestrzeni województwa wymaga podjęcia działań, które mają na celu  ochronę i 
utrzymanie stanu przyrody. Wsparcie realizacji projektów promujących obszary cenne przyrodniczo 
przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa, jak równieŜ do rozwoju turystyki 
przyrodniczej w regionie. 
Planowe projekty muszą mieć na celu promowanie walorów przyrodniczych i kierować ruch turystycznych na 
obszary cenne przyrodniczo m. in. obszary NATURY 2000, parków krajobrazowych, parków narodowych. 

15. Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałania 5.4.1 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia 
interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
- Oś priorytetowa 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 
Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych 
(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie róŜnorodności gatunkowej.  
- budowa lub modernizacja małej infrastruktury słuŜącej ochronie przed nadmierną presją turystów na 
obszary  ochronione, w tym budowa ścieŜek dydaktycznych, ścieŜek rowerowych, szlaków, parkingów, 
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punktów widokowych, wieŜ widokowych, zadaszeń, 
Kryterium finansowe: 
  - minimalna wartość projektu – 400 tys. PLN 
 

16. Typy projektów  
 

Działania związane z realizacją operacji mających na celu promowanie walorów przyrodniczych, obszarów 
chronionych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: 
a) roboty oraz wyposaŜenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury kierunkującej ruch turystyczny w 
wyznaczone miejsca cenne przyrodniczo (w tym: szlaki turystyczne, ścieŜki dydaktyczne z wyłączeniem 
promowania bioróŜnorodności, tablice informacyjne, miejsca odpoczynku, wieŜe widokowe, platformy 
widokowe) 
b) roboty oraz wyposaŜenie w środki i zasoby mające na celu ochronę i zabezpieczenie obszarów 
wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 
 
W przypadku zagroŜenia wystąpienia pomocy publicznej wszystkie projekty zgłaszane przez 
Wnioskodawców muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399). 
 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  55 – Promowanie walorów przyrodniczych 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01- wiejski, 05- miejski 
e Działalność gospodarcza  22 Inne niewyszczególnione usługi 

17. 

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania  Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 

wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” 
 
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych pomocą publiczną: 

1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów, do 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych;  

2) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej; 
3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: 

a) budowli lub budynków, pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku 
z celami projektu inwestycyjnego objetego pomocą, 

b) maszyn i urządzeń, 
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c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d) wyposaŜenia technicznego do prac biurowych, 
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi 

wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizayjnych, ciepłowniczych, 
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;  

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez 
nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeŜeli spełniają 
łącznie następujące warunki: 
a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat. 

 
    Nabycie środków trwałych, o których mowa w pkt 3, moŜe nastąpić równieŜ w drodze umowy leasingu. 

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać 
zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta pomocy po zakończeniu trwania 
umowy. 
Wydatki określone w pkt 4 uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych 
Środki trwałe nabyte przez Beneficjenta pomocy powinny być nowe 

Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 
późn. zm.). 

 
19. Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20. Beneficjenta − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Parki Narodowe i Krajobrazowe; 
− Partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym, utworzone przez 

wyŜej wymienione podmioty; 
− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów. 

21. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów   
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 5.4.1 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego :www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniająca Projekty 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Beneficjenta ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty 
oceny zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod 
względem formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. 
oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 920 000,00 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 460 000,00 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
460 000,00 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

0,00 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 
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27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.  

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 
(%)  

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 
1399) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r.; 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, ze projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej 
weryfikacji wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy na 
spełnianie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia  11 października 
2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399) 

33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 400 000PLN 

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 5.4.2 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 
12.  Numer i nazwa poddziałania 5.4.2 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania Województwo Zachodniopomorskie jest regionem o wyjątkowych zasobach dziedzictwa przyrodniczego. W 

ramach Poddziałania 5.4.2 realizowane będą projekty mające na celu ochronę obszarów i obiektów cennych 
przyrodniczo  jako dziedzictwa przyszłych pokoleń. Podjęte działania ukierunkowane będą na zachowanie i 
racjonalne wykorzystanie tych zasobów zgodne z zasadą zrównowaŜonego rozwoju. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałania 5.4.2 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
-  Oś priorytetowa 3. Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
Działanie: Odnowa i rozwój wsi 
Kryterium lokalizacji:  

- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo  
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 

Kryterium finansowe:  
     - maksymalny poziom dofinansowania -  500 tys. PLN  na jedną miejscowość w okresie realizacji 
Programu 
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- Oś priorytetowa 4. LEADER 
Działanie: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 
Kryterium lokalizacji:  

- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo  
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 

Kryterium finansowe:  
     - maksymalny poziom dofinansowania -  500 tys. zł na jedną miejscowość w okresie realizacji Programu 
 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została 
zawarta z nim umowa w ramach RPO. 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-
2013  
Oś priorytetowa 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Działanie 4.1 ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i  infrastruktury związanej z turystyką oraz usług na rzecz 
małych społeczności rybackich. Propagowanie ekoturystyki i wędkarstwa bez zwiększenia nakładu 
połowowego 
 
Kryterium lokalizacji: 
Obszary zaleŜne od rybactwa na 14 terenie całego kraju 
 
 

16.  Typy projektów  
 

Działania związane z ochroną oraz rewitalizacją obszarów cennych przyrodniczo, objętych ochroną 
konserwatora zabytków, zapewniające ich właściwą dostępność dla ruchu turystycznego, m. in.: 
 
a) roboty oraz wyposaŜenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury kierunkującej ruch turystyczny w 
wyznaczone miejsca (w tym: szlaki turystyczne, ścieŜki dydaktyczne z wyłączeniem promowania 
bioróŜnorodności, tablice informacyjne) 
 
b) roboty oraz wyposaŜenie w środki i zasoby mające na celu ochronę i zabezpieczenie obszarów 
wymienionych powyŜej,  
 
c) rewaloryzacja zabytkowych parków gminnych, podworskich i cmentarzy. 
 
Wszystkie realizowane projekty powinny przyczyniać się do wzrostu ruchu turystycznego. Produkty 
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osiągnięte podczas realizacji projektów powinny być ogólnodostępne, tzn. powinny być udostępniane w 
sezonie letnim (miesiące maj- sierpień)przez minimum pięć dni w tygodniu, z uwzględnieniem, co najmniej 
jednego dnia wolnego od pracy, przez pięć godzin dziennie, natomiast w pozostałych miesiącach roku przez 
10 godzin tygodniowo, z uwzględnieniem, co najmniej jednego dnia wolnego od pracy.  
Rewaloryzacja - działania polegające na uczytelnieniu, uzupełnieniu, odtworzeniu historycznej przestrzeni. 
 
W przypadku zagroŜenia wystąpienia pomocy publicznej wszystkie projekty zgłaszane przez 
Wnioskodawców muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399). 
 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  56 – Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01- wiejski, 05- miejski 
e Działalność gospodarcza  22 Inne niewyszczególnione usługi 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania  Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 

wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” 
 
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych pomocą publiczną: 

1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów, do 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych;  
1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej; 
2) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: 

a) budowli lub budynków, pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku 
z celami projektu inwestycyjnego objetego pomocą, 

b) maszyn i urządzeń, 
c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d) wyposaŜenia technicznego do prac biurowych, 
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi 

wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizayjnych, ciepłowniczych, 
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;  

3) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez 
nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeŜeli spełniają 
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łącznie następujące warunki: 
a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat. 

 
    Nabycie środków trwałych, o których mowa w pkt 3, moŜe nastąpić równieŜ w drodze umowy leasingu. 

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać 
zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta pomocy po zakończeniu trwania 
umowy. 
Wydatki określone w pkt 4 uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych 
Środki trwałe nabyte przez Beneficjenta pomocy powinny być nowe 

Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 
późn. zm.). 
 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20.  Beneficjenci − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Parki Narodowe i Krajobrazowe; 
− Partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym, utworzone przez 

wyŜej wymienione podmioty; 
− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów. 

 
21.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny 

operacji/projektów 
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 5.4.2 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 
 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty 
oceny zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod 
względem formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. 
oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 1 000 000,00 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 500 000,00 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
500 000,00 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

0,00 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 
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27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.  

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 
(%)  

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 
1399) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 
 Od 1 stycznia 2007 r.; 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, ze projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej 
weryfikacji wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy na 
spełnianie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia  11 października 
2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399) 

33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie przewiduje się minimalnej/maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu 

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie moŜe 
juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. 
PLN, a kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę moŜliwą 
do wykorzystania w PROW).   



Poddziałanie 5.4.2 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     253 

 

36.  Forma płatności zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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 Działanie 5.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania  5.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
12.  Numer i nazwa poddzialania Nie dotyczy 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Działania jest pobudzenie gospodarcze oraz społeczne obszarów problemowych, poprzez tworzenie 

kompleksowych projektów rewitalizacyjnych. 
 
W województwie zachodniopomorskim występuje znaczny stopień dysproporcji rozwoju społeczno – 
gospodarczego. Głównym powodem niespójnego rozwoju jest występowanie obszarów zdegradowanych. 
Szczególnie widoczna jest degradacja substancji miejskiej na terenach poprzemysłowych i powojskowych. 
Na tych terenach często występuje kumulacja negatywnych zjawisk ekonomiczno-społecznych, np. wysokie 
bezrobocie, niski poziom aktywności gospodarczej, natęŜenie występowania zjawisk patologicznych, wysoki 
stopień przestępczości. Projekty z zakresu rewitalizacji będą mogły obejmować zdegradowane centra 
miejscowości (w tym zabytkowe). 
Aby zapobiec dalszemu pogłębianiu się dysproporcji w regionie naleŜy poprawić warunki Ŝycia mieszkańców 
poprzez wzmocnienie miast oraz wsi, tak aby stały się one atrakcyjnym miejscem zamieszkania. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach działania 5.5 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
-  Oś priorytetowa 3. Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
Działanie: Odnowa i rozwój wsi 
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Kryterium lokalizacji:  
- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo  
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 

Kryterium finansowe:  
     - maksymalny poziom dofinansowania -  500 tys. PLN na jedną miejscowość w okresie realizacji 
Programu 
- Oś priorytetowa 4. LEADER 
Działanie: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 
Kryterium lokalizacji:  

- w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo  
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 

Kryterium finansowe:  
     - maksymalny poziom dofinansowania -  500 tys. zł na jedną miejscowość w okresie realizacji Programu 
 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została 
zawarta z nim umowa w ramach RPO 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
− Oś priorytetowa 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe 
Działanie 12.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 
Kryterium typu projektu: 
- zasięg ponadregionalny 
- projekty o skali większej niŜ realizowane w regionalnych    programach operacyjnych (w tym projekty 
dotyczące obiektów umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO i Pomniki 
Prezydenta RP) 
Kryterium finansowe: 
Minimalna wartość projektu 20 mln PLN z wyjątkiem projektów dotyczących: 

• konserwacji zabytków ruchomych, 
• rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz 

zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek itp., 
• zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez 

instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa 
narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych 
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dla których minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN. 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów 
rybackich 2007-2013 
Oś priorytetowa 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Działanie 4.1 ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
- regeneracja i rozwój osad oraz wiosek przybrzeŜnych, gdzie prowadzi się działalność naleŜącą do sektora 
rybactwa, a takŜe ochrona i poprawa dziedzictwa architektonicznego  
Kryterium lokalizacji: 
Obszary zaleŜne od rybactwa na terenie całego kraju 
 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych 
Kryterium lokalizacji: 
Wsparcie w ramach osi priorytetowej moŜe być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych wyłącznie 
na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

16.  Typy projektów  
 

Inwestycje realizowane w ramach tego działania muszą być elementami projektów zintegrowanych 
wybranych w drodze preselekcji. Mogą to być następujące podprojekty realizowane na obszarach miejskich, 
poprzemysłowych, popegeerowskich i powojskowych: 

1) budowa, przebudowa lub renowacja infrastruktury znajdującej się na obszarze zdegradowanym; 
2)  budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury technicznej znajdującej się na obszarze 

zdegradowanym w szczególności przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych; 

3) prace konserwatorskie i restauratorskie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.); 

4) zakup i instalacja urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na obszarze zdegradowanym;  
5) renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.: 

a) odnowienie następujących elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, 
stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych lub zewnętrznych, 
wejścia i elementów jego konstrukcji zewnętrznej, windy, 

b) budowa, przebudowa lub modernizacja  infrastruktury technicznej budynku, 
c) przedsięwzięcia termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.o 

wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz 1121); 
 
Projekty z zakresu rewitalizacji powinny zapewniać kompleksową odnowę rewitalizowanego obszaru. 
 
Inwestycje w obszarze mieszkalnictwa mogą być realizowane wyłącznie na wyznaczonych obszarach 
wsparcia.  Zgodnie z art. 47 ust. 1 Rozporządzenia 1828/2006 oraz Wytycznymi Ministra Regionalnego w 
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zakresie programowanie działań dotyczących mieszkalnictwa zostały określone kryteria w oparciu o 
które będą definiowane obszary objęte interwencją w zakresie mieszkalnictwa: 
a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 
b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 
c) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 
d) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 
e) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego. 
Inwestycje w zakresie mieszkalnictwa mogą być realizowane wyłącznie na wyznaczonych (wyodrębnionych) 
obszarach wsparcia spełniających łącznie co najmniej trzy z powyŜszych kryteriów. 
 
Wartości referencyjne wyŜej wymienionych kryteriów dla Województwa Zachodniopomorskiego zostały 
przedstawione w Tabeli do Wytycznych Ministra Regionalnego w zakresie programowanie działań 
dotyczących mieszkalnictwa z dnia 13 sierpnia 2008 r. 
 
Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze zdegradowanym proces 
przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkę 
samorządu terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności 
poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o 
charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. 
Definicja wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2007 r. w sprawie udzielania 
pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich i miejskich 

78 – infrastruktura mieszkalnictwa 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
62 - Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na 
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i 
innowacji 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01- wiejski, 05- miejski 
e Działalność gospodarcza  22 - Inne niewyszczególnione usługi 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów objętych pomocą publiczną zalicza się niezbędne do 

realizacji projektu wydatki poniesione na: 
1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów, maks. 10% wydatków 

kwalifikowalnych inwestycji;  
2) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej pod 

warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego 
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objętego pomocą; 
3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych; 
4) roboty budowlane;  
5) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym usługi doradcze, przygotowanie ekspertyz, 

badań, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, koszt nadzoru 
technicznego i dokumentacji technicznej; 

6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie 
patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeŜeli spełniają łącznie 
następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat. 

7) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w 
punktach 1-6, a pod warunkiem, Ŝe Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub 
odliczenia; 

 
8) zakup usług szkoleniowych niezbędnych do realizacji projektu (w tym VAT, jeśli Beneficjentowi 

nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia). Wydatek ten nie moŜe stanowić więcej niŜ 10% 
wydatków określonych w punktach 1-8 (tj. całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji) 

 
W przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojącego(ych) na niej 
budynku(ów), cena nabycia samego budynku nie jest kosztem kwalifikowalnym, natomiast koszt jego 
wyburzenia stanowi koszt kwalifikowany do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. 
W przypadku gdy przedmiotem umowy jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać 
zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta pomocy po zakończeniu trwania 
umowy. 
Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 
późn. zm.). 
Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba Ŝe zgodnie z 
odrębnymi przepisami Beneficjent pomocy nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia. 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Koszt zakupu usługi szkoleniowej związanej ze szkoleniami osób zajmujących się obsługą urządzeń 
poprawiających bezpieczeństwo na obszarze zdegradowanym. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, pomoc w tym zakresie będzie udzielana na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317) 

20.  Beneficjenci ŚcieŜka weryfikacji projektów zintegrowanych: 
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− Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
− Partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym. 
 
ŚcieŜka konkursowa podprojektów: 

− Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Instytucje kultury; 
− Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
− Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS; 
− Przedsiębiorcy; 
− Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele 

statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; 

− Partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym, utworzone przez 
wyŜej wymienione podmioty; 

− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów. 
21.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny 

operacji/projektów 
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania 5.5 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Weryfikacja projektów zintegrowanych przebiega w dwóch etapach: 
JST przedstawiają propozycję projektów zintegrowanych. 
Przez projekt zintegrowany naleŜy rozumieć grupę wzajemnie powiązanych projektów realizowanych przez 
jeden lub więcej podmiotów, słuŜących kompleksowej rewitalizacji określonej części obszaru 
zdegradowanego. Projekty zintegrowane muszą wpisywać się w Lokalny Program Rewitalizacji. 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II  – ocena merytoryczna dokonywana przez „niezaleŜnych ekspertów” 
 
Ocena podprojektów przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Weryfikacja projektów zintegrowanych 
Etap I - w ramach oceny będą weryfikowane projekty zintegrowane, złoŜone przez uprawnionych 
Wnioskodawców. Ocena dokonywana będzie przez pracowników Instytucji zarządzającej. Niespełnienie 
przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku 
stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie  Wnioskodawca ma moŜliwość 
ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Regulaminie 
preselekcji. 
Etap II - Ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertów pod kątem stopnia spełnienia kryteriów 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny zawierającej punktację). 
Ocenie merytorycznej podlegają tylko projekty zintegrowane prawidłowe pod względem formalnym 
 
Pozytywnie oceniony projekt zintegrowany zostanie wpisany na listę projektów wstępnie kwalifikujących się 
do dofinansowania. Wnioskodawcy podprojektów w ramach projektów zintegrowanych ocenionych 
pozytywnie i znajdujących się na ww. liście będą mieli 6 miesięcy czasu na przygotowanie dokumentacji 
technicznej oraz konkursowej poszczególnych podprojektów które następnie będą weryfikowane w ramach 
poszczególnych etapów konkursu. 
 
Zarząd Województwa ma moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 
 
Weryfikacja podprojektów 
Przed Etapem I pracownicy IZ weryfikują czy podprojekty zostały złoŜone wspólnie w ramach 
poszczególnych projektów zintegrowanych, a następnie są weryfikowane indywidualnie w ramach 
poszczególnych etapów konkursu. 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty 
oceny zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod 
względem formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. 
oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
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 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 17 345 448,24  - 61 EUR 

8 881 411,76  – 78 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 14 743 631,00 – 61 EUR 

7 549 200,00 – 78 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddzialanie 
2 601 817,24 – 61 EUR 
1 332 211,76 – 78 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddzialanie 

8 672 724,12 – 61  EUR 
4 440 705,8  – 78 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 
(%)  

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na 
rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych – inwestycje. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317) – cross – 
financing. 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007r. 
33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 
Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Projekt zintegrowany – minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu  - 2 000 000,00 PLN 
 

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie moŜe 
juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. 
PLN, a kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę moŜliwą 
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do wykorzystania w PROW).   
36.  Forma płatności zaliczka (dla instytucji, które nie działają w celu osiągnięcia zysku), refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji 
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OŚ PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITALNYCH 30 

Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym 
Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym 
12.  Numer i nazwa poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Podniesienie atrakcyjności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez rozwój turystyki. 

 
Inwestycje w infrastrukturę turystyczną pozwalają na rozwój nowych form turystyki poprawiając jednocześnie 
dostępność turystyczną obszaru metropolitalnego. Przyczynią się one do wydłuŜenia sezonu turystycznego.  
W ramach poddziałania realizowane będą projekty zmierzające do tworzenia nowych oraz podniesienia 
standardu technicznego istniejących obiektów turystycznych oraz infrastruktury rekreacyjnej, co przyczyni się 
do zwiększenia atrakcyjności obszaru. 

                                                 
30 Mapa wraz z wykazem gmin znajdujących się na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym stanowi Załącznik nr 6. 
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15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałania 6.1.1 nie mogą być finansowane projekty kwalifikuj ące się do objęcia 
interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Na obszarach objętych PROW - małe projekty infrastrukturalne: 
- o wartości poniŜej 500 tys. PLN tylko w przypadku gdy beneficjent nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z 
PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. PLN, z 
działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 tys. PLN a kolejny projekt beneficjenta z tej 
miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 tys. PLN). 
 
kryterium lokalizacji: 
Pomoc moŜe być przyznana na projekty realizowane w: 
· miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
· miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. mieszkańców, 
albo 
· w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 
kryterium Wnioskodawcy: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji poŜytku 
publicznego. 
 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została 
zawarta z nim umowa w ramach RPO. 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 
2007-2013 
- Oś priorytetowa 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Działanie 4.1 ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i  infrastruktury związanej z turystyką oraz usług na rzecz małych 
społeczności rybackich. Propagowanie ekoturystyki i wędkarstwa bez zwiększenia nakładu połowowego. 
Kryterium lokalizacji: 
Obszary zaleŜne od rybactwa na terenie całego kraju. 
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
- Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym 
Kryterium typu projektu:    
zasięg ponadregionalny 
Wsparcie dla kompleksowych projektów z zakresu budowy produktów turystycznych o znaczeniu 
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ponadregionalnym związanych z organizację przez Polskę EURO 2012.  
 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś priorytetowa  1. Gospodarka – Innowacje – Technologie 
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 
Kryterium typu Beneficjent: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
 
- Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna 
Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki 
Kryterium lokalizacji: 
Wsparcie moŜe być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych wyłącznie poza Szczecińskim 
Obszarem Metropolitalnym. 

16.  Typy projektów  
 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja infrastruktury 
turystyki wodnej  (m. in. mola, porty, przystanie i pomosty słuŜące turystyce wodnej) 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja infrastruktury 
uzdrowiskowej w tym odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, ścieŜki ruchowe, tęŜnie, baseny 
solankowe, grzybki inhalacyjne, odbudowa, budowa, rozbudowa oraz wyposaŜenie pijalni wód, baseny 
solankowe; 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja publicznej 
infrastruktury turystycznej (m.in. place, deptaki, promenady, parki, szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki 
piesze, oznakowanie tras i szlaków, kolejki wąskotorowe, itp.); 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja infrastruktury 
aktywnych form turystyki (np. turystyka zimowa, turystyka konna); 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja infrastruktury 
uzdrowiskowej w tym odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, ścieŜki ruchowe, tęŜnie, baseny 
solankowe, grzybki inhalacyjne, odbudowa, budowa, rozbudowa oraz wyposaŜenie pijalni wód, baseny 
solankowe; 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja bazy noclegowej 
wraz z niezbędnym wyposaŜeniem; 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja bazy 
gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposaŜeniem; 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja infrastruktury na 
potrzeby turystyki kongresowej, targowej i konferencyjnej (m. in. obszary wystawowe). 

 
W ramach wszystkich typów projektów jako element dodatkowy niezbędny do realizacji projektu moŜliwa jest 



Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     267 

 

budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja udogodnień dla 
turystów (parkingi, wypoŜyczalnie sprzętu, przechowalnie bagaŜu, dojścia na plaŜę itp.). 
 
W ramach Poddziałania 6.1.1 nie ma moŜliwości uzyskania dofinansowania na projekty kwalifikujące się do 
wsparcia z innych poddziałań/działań RPO WZ takich jak np. punkty informacji turystycznej, ścieŜki rowerowe. 
 
Infrastruktura powstała w ramach projektów (z wyłączeniem uzdrowisk) musi spełniać warunek infrastruktury 
ogólnodostępnej. 
 
W przypadku zagroŜenia wystąpienia pomocy publicznej wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców 
muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399) oraz  art. 4 ust. 4 projektu 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia ...w sprawie pomocy publicznej udzielanej na 
inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, szkolnictwa wyŜszego i szkół, 
infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
Projekt musi być zlokalizowany na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  57 – Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 - miejski,  5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  14 Hotele i restauracje, 22 Inne niewyszczególnione usługi  

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania  
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 
 
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych pomocą publiczną: 

1)  nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów, do 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych;  

2) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej; 
3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: 

a) budowli lub budynków, pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z 
celami projektu inwestycyjnego objetego pomocą, 

b) maszyn i urządzeń, 
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c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d) wyposaŜenia technicznego do prac biurowych, 
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, 

przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizayjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych i telekomunikacyjnych;  

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez 
nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeŜeli spełniają 
łącznie następujące warunki: 

a. będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało 
pomoc, 

b. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c. będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d. będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat. 

 
    Nabycie środków trwałych, o których mowa w pkt 3, moŜe nastąpić równieŜ w drodze umowy leasingu. 

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać 
zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta pomocy po zakończeniu trwania 
umowy. 
Wydatki określone w pkt 4 uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych 
Środki trwałe nabyte przez Beneficjenta pomocy powinny być nowe 

Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 
późn. zm.). 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20.  Beneficjenci − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Parki Narodowe i Krajobrazowe; 
− Przedsiębiorstwa (inne niŜ mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i 
rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

− Partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym, utworzone przez 
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wyŜej wymienione podmioty. 
− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów. 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 6.1.1 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Projekty kluczowe podlegały będą procedurze przewidzianej dla indywidualnych projektów kluczowych. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej; 
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 

21.  

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku 
o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi 
przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 116 176 471,00 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 39 500 000,00 EUR 
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działanie/poddziałanie 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
76 676 471,00 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

0,00 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.  

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 
(%)  

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% wydatków kwalifikowalnych; 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 
60% wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 
1399). 
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej udzielanej na 
inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, szkolnictwa wyŜszego i 
szkół, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych. 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, Ŝe projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej 
weryfikacji wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy na 
spełnianie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia  11 października 
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2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399) oraz w projekcie Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia ...w sprawie pomocy publicznej udzielanej na inwestycje w zakresie: energetyki, 
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, szkolnictwa wyŜszego i szkół, infrastruktury sfery badawczo-
rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. 
 

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie moŜe 
juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała 
wsparcie na 400 tys. PLN, z działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 tys. PLN a kolejny 
projekt beneficjenta z tej miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 tys. PLN). 

36.  Forma płatności zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym 
12.  Numer i nazwa poddziałania  6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze 

metropolitalnym 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Podniesienie atrakcyjności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez promocję oraz rozwój systemu 

informacji turystycznej. 
 
W ramach działania planowany jest rozwój sieci punktów informacji, funkcjonujących w zintegrowanym 
systemie regionalnej informacji, jak równieŜ tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji turystycznej 
obszaru w kraju i za granicą. 
Realizacja projektów ułatwiających dostęp do informacji turystycznej oraz oferty regionu przyczyni się do 
rozwoju produktów turystycznych. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałania 6.1.2 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Na obszarach objętych PROW - małe projekty infrastrukturalne: 
- o wartości poniŜej 500 tys. PLN tylko w przypadku gdy beneficjent nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z 
PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. PLN, z 
działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 tys. PLN a kolejny projekt beneficjenta z tej 
miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 tys. PLN). 



Poddziałanie 6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     273 

 

 
kryterium lokalizacji: 
Pomoc moŜe być przyznana na projekty realizowane w: 
· miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
· miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. mieszkańców, 
albo 
· w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 
kryterium Wnioskodawcy: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji poŜytku 
publicznego. 
 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została 
zawarta z nim umowa w ramach RPO. 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 
2007-2013  
- Oś priorytetowa 3.  Środki słuŜące wspólnemu interesowi 
Działanie 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne 
Kryterium typu projektu: 
-działania promocyjne nie mogą być ukierunkowane na marki handlowe, jak równieŜ nie mogą odnosić się do 
konkretnych krajów bądź obszarów geograficznych, za wyjątkiem produktów uznanych zgodnie z warunkami 
rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 za produkty regionalne; 
- działania skierowane na rozwój nowych rynków zbytu produktów rybołówstwa i akwakultury oraz kampanii 
promocyjnych na rzecz tych produktów, z uwzględnieniem kontekstu kształtowania świadomości 
konsumentów w aspekcie ochrony i zrównowaŜonej eksploatacji zasobów morza. 
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
- Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
Działanie  6.3 Promocja turystycznych walorów Polski 
Kryterium typu projektu:    
zasięg ponadregionalny 
Wsparcie udzielone będzie na projekty mające na celu rozwój i promocję konkurencyjnych produktów 
turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, m.in. w zakresie: tworzenia i  obsługiwania ogólnopolskiego 
systemu rezerwacji i systemu informacji turystycznej, tworzenia strategii i planów promocji, przeprowadzanie 
badań i analiz marketingowych, przeprowadzanie kampanii reklamowych, tworzenie, rozwijanie i promocja 
produktów turystycznych, projekty marketingowe związane z Programem Ambasadorów Kongresów oraz 
wsparciem miejskich convention bureaus, wspólna promocja, standaryzacja i oznakowanie szlaków 
turystycznych, system rezerwacji, itp. 
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RPO WZ 2007-2013 
- Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna 
Poddziałanie 5.1.2  Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych 
Kryterium lokalizacji: 
Wsparcie moŜe być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych wyłącznie poza Szczecińskim 
Obszarem Metropolitalnym. 
 
Komplementarność: 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś. priorytetowa 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
Działanie 3.2 Aplikacje i systemy informatyczne 

16.  Typy projektów  
 

− zintegrowany system oznakowania atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie (m.in. oznakowanie dróg 
dojazdowych do atrakcji i samych atrakcji); 

− zintegrowany system promocji i sprzedaŜy produktów i oferty turystycznej regionu (m.in. przygotowywanie 
i dystrybucja nieodpłatnych publikacji i materiałów promocyjnych słuŜących informacji turystycznej, 
prezentacje na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, badania ruchu turystycznego) – projekty 
systemowe; 

− rozwój infrastruktury informacji turystycznej w regionie – budowa, rozbudowa i modernizacja centrów 
informacji turystycznej – projekty systemowe; 

− rozwój produktów turystycznych, kulturowych i tradycyjnych (produkty spoŜywcze, wyroby rzemiosła) 
wykorzystujących specyficzne zasoby regionalne. 

W przypadku zagroŜenia wystąpienia pomocy publicznej wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców 
muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399). 
Projekt musi być zlokalizowany na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  57 – Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na 
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i 
innowacji 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 - miejski,  5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  22 Inne niewyszczególnione usługi 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 



Poddziałanie 6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     275 

 

18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania  Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 
 
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych pomocą publiczną: 

1. nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów, do 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych inwestycji;  

2. nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej; 
3. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: 

a. budowli lub budynków, pod warunkiem, Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku 
z celami projektu inwestycyjnego objetego pomocą, 

b. maszyn i urządzeń, 
c. narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d. wyposaŜenia technicznego do prac biurowych, 
e. infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, 

przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizayjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych i telekomunikacyjnych;  

4. nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie 
patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeŜeli spełniają łącznie 
następujące warunki: 

a. będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c. będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d. będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat. 

 
5. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w 

punktach 1-4, a pod warunkiem, Ŝe Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia; 
 

6. zakup usług szkoleniowych niezbędnych do realizacji projektu (w tym VAT, jeśli Beneficjentowi nie 
przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia). Wydatek ten nie moŜe stanowić więcej niŜ 10% 
wydatków określonych w punktach 1-6 (tj. całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji) 
 

 
    Nabycie środków trwałych, o których mowa w pkt 3, moŜe nastąpić równieŜ w drodze umowy leasingu. 

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać 
zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta pomocy po zakończeniu trwania 
umowy. 
Wydatki określone w pkt 4 uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych 
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Środki trwałe nabyte przez Beneficjenta pomocy powinny być nowe 
Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 
późn. zm.). 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Koszt zakupu usługi szkoleniowej, związanej ze szkoleniami pracowników punktów informacji turystycznej. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, pomoc w tym zakresie będzie udzielana na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317) 

20.  Beneficjenci − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− Instytucje kultury; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe), 
− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów. 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów   21.  
a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 

dofinansowanie 
Wnioski składane w ramach Poddziałania 6.1.2 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej; 
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I  - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty 
oceny zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod 
względem formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. 
oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 3 333 333,00 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
2 500 000,00 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

833 333,00 EUR  

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

0,00 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.  

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 
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29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 
(%)  

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 
1399) - inwestycje. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317) – cross – 
financing. 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, ze projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej 
weryfikacji wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy na 
spełnianie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia  11 października 
2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399). 

33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu 

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie moŜe 
juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. PLN, 
a kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę moŜliwą do 
wykorzystania w PROW).   

36.  Forma płatności zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych inwestycji. 
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Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym 
Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania  6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym 
12.  Numer i nazwa poddzialania  6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym 
13.  Numer i nazwa schematu  
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Poddziałania jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-

gospodarczy obszaru z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju i ochrony 
środowiska.  
W ramach Poddziałania wspierane będą przedsięwzięcia obejmujące głównie rozbudowę, przebudowę i 
modernizację infrastruktury kulturalnej, która w miarę moŜliwości będzie dostępna publicznie. 
 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałania 6.2.1 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Na obszarach objętych PROW - małe projekty infrastrukturalne: 
- o wartości poniŜej 500 tys. PLN tylko w przypadku gdy beneficjent nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z 
PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. 
PLN, z działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 tys. PLN a kolejny projekt beneficjenta z 
tej miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 tys. PLN). 
 
kryterium lokalizacji: 
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Pomoc moŜe być przyznana na projekty realizowane w: 
· miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
· miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
· w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 
kryterium Wnioskodawcy: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji poŜytku 
publicznego. 
 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie 
została zawarta z nim umowa w ramach RPO. 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów 
rybackich 2007-2013 
- Oś priorytetowa 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Działanie 4.1. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
- remont, przebudowa i wyposaŜenie obiektów, bezpośrednio związanych z rybactwem i dziedzictwem 
architektonicznym lub słuŜących utrzymaniu atrakcyjności obszarów zaleŜnych głównie od rybactwa (np. 
muzea rybackie, tradycyjne maszoperie, „domy rybaka”, osady rybackie, etc.)  
Kryterium  lokalizacji: 
Obszary zaleŜne od rybactwa na terenie całego kraju. 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
− Oś priorytetowa 11.Kultura i dziedzictwo kulturowe 
Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym 
Kryterium finansowe: 
Minimalna wartość projektu 20 mln PLN z wyjątkiem projektów dotyczących: 

• konserwacji zabytków ruchomych, 
• rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz 

zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek, itp., 
• zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez 

instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i 
dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni 
artystycznych dla których minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN. 

 
RPO WZ 2007-2013 
-Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
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Działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej 
Kryterium lokalizacji: 
Wsparcie moŜe być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych wyłącznie poza Szczecińskim 
Obszarem Metropolitalnym. 
 
Komplementarność: 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś priorytetowa 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
Działanie 3.2 Aplikacje i systemy informatyczne 
 

16.  Typy projektów  
 

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury kultury obejmujące roboty 
oraz wyposaŜenie w środki i zasoby ściśle związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, m.in.: 
− konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, zachowanie, przebudowa, adaptacja obiektów 

poprzemysłowych, powojskowych oraz popegeerowskich  wraz z ich otoczeniem oraz ich 
przystosowanie na cele kulturalne; 

− budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja obiektów 
instytucji kultury wraz z ich otoczeniem; 

− projekty przyczyniające się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze (m.in. dostosowanie 
obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych); 

− zakup wyposaŜenia inwestycyjnego wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. 
sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego- jedynie jako element 
projektu; 

− tworzenie systemów informacji kulturalnej jako jeden z elementów ww. projektów. 
 
Projekty zagroŜone wystąpieniem pomocy publiczne nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach 
Poddziałania 6.2.1 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 - miejski,  5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  00 - Nie dotyczy 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania  Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 

wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 
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19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20.  Beneficjenci 

 
− Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− Instytucje kultury; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych; 
− Partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym, 

utworzone przez wyŜej wymienione podmioty; 
− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów. 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów   21.  
a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 

dofinansowanie 
Wnioski składane w ramach Poddziałania 6.2.1 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:www.rpo.wzp.pl 
oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Projekty kluczowe podlegały będą procedurze przewidzianej dla indywidualnych projektów kluczowych. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej; 
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 



Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     283 

 

 Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z 
zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty 
oceny zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod 
względem formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół 
ds. oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 35 730 867,00 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 26 798 150,00 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
8 932 717,00 EUR 

 
25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 

finansowania na działanie/poddziałanie 
0,00 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na 
terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie 
dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w 
odrębnych przepisach); 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%) 0% 
30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych   
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projektu (%) (jeśli dotyczy) 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na 
terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie 
dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w 
odrębnych przepisach); 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r. 
33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu -  20 000 000 PLN lub 4 000 000 PLN (dla 

projektów z zakresu: konserwacji zabytków ruchomych, zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i 
zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z 
ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w 
działaniu typy szkół i uczelni artystycznych). 
 
Wartości nie dotyczą kluczowych projektów. 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych  projektu 20 000 PLN lub 4 000 000 PLN (dla 
projektów z zakresu: konserwacji zabytków ruchomych, zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i 
zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z 
ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w 
działaniu typy szkół i uczelni artystycznych). 
 

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie 
moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 
tys. PLN, a kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę 
moŜliwą do wykorzystania w PROW).   

36.  Forma płatności zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów  (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym 
12.  Numer i nazwa poddzialania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Poddziałania jest zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektów zabytkowych Szczecińskiego 

Obszaru metropolitalnego. Przyczyni się to do kształtowanie świadomości regionalnej oraz do rozwoju 
turystyki kulturalnej, której głównym motywem jest poznawanie dorobku kulturowego danego regionu. 
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15.  Demarkacja i komplementarność W ramach poddziałania 6.2.2 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją 
innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Na obszarach objętych PROW - małe projekty infrastrukturalne: 
- o wartości poniŜej 500 tys. PLN tylko w przypadku gdy beneficjent nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z 
PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. 
PLN, z działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 tys. PLN a kolejny projekt beneficjenta z 
tej miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 tys. PLN). 
 
kryterium lokalizacji: 
Pomoc moŜe być przyznana na projekty realizowane w: 
· miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo 
· miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
· w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 
kryterium Wnioskodawcy: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji poŜytku 
publicznego. 
 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie 
została zawarta z nim umowa w ramach RPO. 
 
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów 
rybackich 2007-2013 
- Oś priorytetowa 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Działanie 4.1. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Kryterium  lokalizacji: 
Obszary zaleŜne od rybactwa na terenie całego kraju. 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
− Oś priorytetowa 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe 
Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 
Kryterium typu projektu: 
 zasięg ponadregionalny 
Projekty o skali większej niŜ realizowane w regionalnych    programach operacyjnych (w tym projekty 
dotyczące obiektów umieszczonych na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO i Pomniki 
Prezydenta RP). 
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Kryterium finansowe: 
Minimalna wartość projektu 20 mln PLN z wyjątkiem projektów dotyczących: 

• konserwacji zabytków ruchomych, 
rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, 

• filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych 
bibliotek, itp., 

• zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez 
instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i 
dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni 
artystycznych dla których minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN. 

 
RPO WZ 2007-2013 
 - Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
Działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Kryterium lokalizacji: 
Wsparcie moŜe być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych wyłącznie poza Szczecińskim 
Obszarem Metropolitalnym. 
 

16.  Typy projektów  
 

Operacje mające na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa i dóbr kultury, m. in.: 
- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych 
(obiekty historyczne, układy urbanistyczne i ruralistyczne, dzieła architektury i budownictwa, dzieła 
budownictwa obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady 
przemysłowe, pozostałości historycznego osadnictwa), 
- zakup i instalacja systemów zabezpieczeń obiektów i zespołów zabytkowych przed poŜarem, kradzieŜą i  
zniszczeniem, 
- digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych, 
- konserwacja publicznych zbiorów zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów, 
- zabezpieczenie przed nielegalnym wywozem, kradzieŜą lub zniszczeniem zabytków ruchomych. 
 
W ramach uzupełnienia realizowanych przedsięwzięć przewiduje się poprawę dostępu do obiektów 
zabytkowych (budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych: dróg dojazdowych, alei zabytkowych, 
kładek oraz tworzenie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych itp.). W powiązaniu z w/w typami 
projektów umoŜliwione jest równieŜ kompleksowe zagospodarowywanie otoczenia obiektów zabytkowych. 
Otoczenie to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru 
zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 
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Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego dotyczą obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
 
Projekt musi być zlokalizowany na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. 
Projekty zagroŜone wystąpieniem pomocy publiczne nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach 
Poddziałania 6.2.2 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy   

58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego  
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 
 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 - miejski,  5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  00 Nie dotyczy 

 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania  Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 

wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 
 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20.  Beneficjentów − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− Instytucje kultury; 
− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Parki Narodowe i Krajobrazowe; 
− Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych; 
− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów. 

21.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów   
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 6.2.2 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl 
oraz www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej; 
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z 
zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty 
oceny zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod 
względem formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół 
ds. oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 2 369 768,00 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 1 777 326,00 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
592 442,00 EUR  

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

0,00 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 

85% 
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priorytetowej (%) 
27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 

projektu (%) 
75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na 
terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie 
dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w 
odrębnych przepisach); 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%) 0% 
30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 

projektu (%) (jeśli dotyczy) 
25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na 
terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie 
dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w 
odrębnych przepisach); 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Od 1 stycznia 2007 r. 
33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Maksymalna wartość projektu -  20 000 000 PLN lub 4 000 000 PLN (dla projektów z zakresu: konserwacji 

zabytków ruchomych, rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, 
filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek, itp., 
zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje 
kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, 
archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych). 
 
Wartości nie dotyczą kluczowych projektów. 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu -  20 000 000 PLN lub 4 000 000 PLN (dla 
projektów z zakresu: konserwacji zabytków ruchomych, rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie 
zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, 
fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek, itp., zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz 
projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym 
ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i 
uczelni artystycznych). 
 

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie 
moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 
tys. PLN, a kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę 
moŜliwą do wykorzystania w PROW).   
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36.  Forma płatności zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Działanie 6.3 ŚcieŜki rowerowe na obszarze metropolitalnym 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 6.3 ŚcieŜki rowerowe na obszarze metropolitalnym 
12.  Numer i nazwa poddziałania Nie dotyczy 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Działania jest promowanie województwa zachodniopomorskiego jako atrakcyjnego turystycznie. 

 
Rozwój ścieŜek rowerowych na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym będzie istotnym czynnikiem w 
promocji regionu. Będzie miało równieŜ istotny wpływ na uatrakcyjnienie terenu, podniesienie walorów 
estetycznych oraz pobudzenie mieszkańców do wspólnego i aktywnego spędzania czasu. 
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15.  Demarkacja i komplementarność W ramach działania 6.3 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
-  Oś priorytetowa 3. Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
Działanie Odnowa i rozwój wsi 
Kryterium lokalizacji: 

-  w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo  
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 

Kryterium finansowe: 
  - maksymalny poziom dofinansowania – 500 tys. zł na jedną miejscowość w okresie realizacji Programu. 
- Oś priorytetowa  4. LEADER 
Działanie: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 
Kryterium lokalizacji: 

-  w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo  
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 

Kryterium finansowe: 
  - maksymalny poziom dofinansowania – 500 tys. zł na jedną miejscowość w okresie realizacji Programu. 

 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została 
zawarta z nim umowa w ramach RPO. 
 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
Działanie 5.3 ŚcieŜki rowerowe 
Kryterium lokalizacji: 
Wsparcie moŜe być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych wyłącznie poza Szczecińskim 
Obszarem Metropolitalnym. 

16.  Typy projektów  
 

- budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,  remont i modernizacja ścieŜek 
rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą 
 
Projekty muszą być elementem „Koncepcji rozwoju turystyki aktywnej w woj. zachodniopomorskim – szlaki 
rowerowe”. 
Projekt musi być zlokalizowany w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. 
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Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  24 - ŚcieŜki rowerowe 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 - miejski,  5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  00 – Nie dotyczy  

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania  Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 

wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 
 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20.  Beneficjenci − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Parki Narodowe i Krajobrazowe; 
− Partnerstwa wyŜej wymienionych podmiotów. 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 6.3 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego :www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej; 
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty 
oceny zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod 
względem formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. 
oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 6 676 200,00 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 3 338 100,00 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
3 338 100,00 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

0,00 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na 
terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ  

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjena na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na 
terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie 
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dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w 
odrębnych przepisach); 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Od 1 stycznia 2007 r.. 

 
33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 
Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. 
 

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie 
moŜe juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 
tys. PLN, a kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę 
moŜliwą do wykorzystania w PROW).   

36.  Forma płatności zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Działanie 6.4  Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych 

 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania  6.4  Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym 
12.  Numer i nazwa poddziałania Nie dotyczy 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Działania jest wzrost spójności komunikacyjnej i przestrzennej Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego poprzez poprawę standardów  transportu publicznego. Transport publiczny jest bardzo 
istotnym elementem systemu transportowego miast. Aby zapewnić zrównowaŜony rozwój SOM naleŜy 
wzmocnić aktywną politykę transportową opartą na komunikacji zbiorowej. 
 
WaŜnym aspektem działania będzie zakup nowego taboru kolejowego, jak równieŜ inwestycje pozwalające 
integrować róŜne środki transportu oraz przedsięwzięcia wspomagające zarządzanie systemami transportowymi 
przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. 
 
W ramach Działania realizowane będą inwestycje wynikające z przedstawionego, aktualnego Zintegrowanego 
Planu Rozwoju Transportu Publicznego (np. Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu lub Miejskiej Polityki 
Rozwoju Transportu).  

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach działania 6.4 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
- Oś priorytetowa 7.  Transport przyjazny środowisku 
Działanie 7.3  Transport miejski w obszarach metropolitalnych 
Kryterium finansowe: 
Minimalna wartość wydatków całkowitych projektu w ramach działania – 100 mln PLN w zakresie projektów 
inwestycyjnych i zakupu taboru, natomiast w zakresie telematyki – 20 mln PLN. W przypadku dokumentacji 
technicznej nie wyznaczono minimalnej wartości. 
 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa 
Poddziałanie 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego 
Kryterium lokalizacji: 
Z dofinansowania w ramach tego poddziałania wykluczone są projekty, których miejscem realizacji jest 
Szczeciński Obszar Metropolitalny. 

16.  Typy projektów  
 

• budowa lub przebudowa sieci energetycznej i tramwajowej podstacji trakcyjnych; 
• budowa lub przebudowa układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach lub w zajezdniach; 
• budowa lub przebudowa zajezdni autobusowych, tramwajowych; 
• budowa lub przebudowa infrastruktury punktowej (np. stacje kolejowe, integracyjne węzły 

przesiadkowe, systemy parkingowe typu „park&ride ” oraz „bike&ride” , wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą słuŜącą obsłudze pasaŜerów) ; 

• nabycie nowego lub modernizacja taboru szynowego , w ramach publicznego transportu miejskiego; 
• budowa lub przebudowa stacji dystrybucji gazu ziemnego lub biopaliw, tylko w połączeniu z 

zakupem ekologicznych autobusów przeznaczonych do obsługi środków transportu publicznego; 
• zakup nowego taboru autobusowego – wyłącznie autobusy o zmniejszonej emisji  zanieczyszczeń; 

 
Projekt musi być zlokalizowany na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy   

25 – Transport miejski  
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania   
01 pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru  1 - miejski,   
e Działalność gospodarcza  11 – Transport 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
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18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 
 
Wydatki kwalifikowane w przypadku projektów obj ętych pomocą publiczną: 
1. nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów do 10% wartości projektu; 
2. nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej do 40% wartości 

projektu; 
3. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym:  

−  budowli i budynków, pod warunkiem Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami 
projektu inwestycyjnego objętego pomocą, 

−  maszyn i urządzeń, 
−  narzędzi, przyrządów i aparatury, 
−  infrastruktury technicznej, związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, 

przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych 
lub telekomunikacyjnych, 

−  nabycie nowych autobusów zasilanych spręŜonym gazem ziemnym, biopaliwami lub o napędzie 
hybrydowym, 

−  nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie 
patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeŜeli spełniają łącznie 
następujące warunki: 
−  będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
−  będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
−  będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
−  będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat, a w przypadku 

mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej 3 lata; 
4. prace związane z przygotowaniem projektu w tym przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, 

finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, koszt nadzoru technicznego i dokumentacji 
technicznej do 8% wartości projektu. 

 
Nabycie środków trwałych oraz środków transportu, o których mowa powyŜej, moŜe nastąpić równieŜ w drodze 
zawarcia umowy leasingu. W przypadku gdy przedmiotem umowy leasingu, jest leasing ruchomych środków 
trwałych, musi ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta pomocy po 
zakończeniu trwania umowy. 
W przypadku gdy przedmiotem umowy jest leasing nieruchomości, powinien on trwać przez okres co najmniej 
5 lat od przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji.  
 
Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba Ŝe, zgodnie z 
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odrębnymi przepisami Beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia. 
19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20.  Beneficjenci − Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

− Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania 6.4 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej; 
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
 

21.  

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku 
o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi 
przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajduj ą się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 65 294 118,00 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na 27 750 000,00 EUR 
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działanie/poddziałanie 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
37 544 118,00 EUR 
 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

0,00 EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85 % 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 
(%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie 
publicznego transportu miejskiego w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Projekty nie objęte pomocą publiczną: 1 stycznia 2007 r. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, ze projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej 
weryfikacji wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy na 
spełnianie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania 
pomocy na inwestycje w zakresie publicznego transportu miejskiego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (projekt rozporządzenia). 

33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Maksymalna wartość wydatków całkowitych projektu w ramach działania – 100 mln PLN w zakresie projektów 
inwestycyjnych i zakupu taboru,.  

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych  projektu w ramach działania – 100 mln PLN w zakresie 
projektów inwestycyjnych i zakupu taboru,.  

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Działanie 6.5 Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania 6.5 Inteligentne systemy transportowe 
12.  Numer i nazwa poddziałania Nie dotyczy 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Działania jest rozwój  inteligentnych systemów transportowych na terenie Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego. 
 
W ramach Działania będą moŜliwe do realizacji projekty usprawniające zarządzanie ruchem oraz 
komunikacją publiczną, co przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemów transportowych, a przez to 
do sprawniejszego wykorzystywania komunikacji publicznej. 
 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach działania 6.5 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
- Oś priorytetowa 7. Transport przyjazny środowisku 
Działanie 7.3  Transport miejski w obszarach metropolitalnych 
Kryterium finansowe: 
Minimalna wartość projektu – 100 mln PLN  
 
RPO WZ 2007-2013 
- Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 
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Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa 
Poddziałanie 2.1.1Regionalna infrastruktura drogowa 
Kryterium typu projektu: 
Inteligentne systemy transportu na drogach podległych JST poza drogami krajowymi w miastach na prawach 
powiatu jedynie w powiązaniu z budową drogi. 
 
 

16.  Typy projektów  
 

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój inteligentnych systemów 
transportowych w transporcie drogowym, miejskim i logistyce obejmujące roboty oraz wyposaŜenie w 
środki i zasoby z zakresu: 
1) systemów zarządzania ruchem; 
2) informacji i obsługi podróŜnych; 
3) poboru opłat; 
4) zarządzania flotą pojazdów zarządzania kryzysowego w transporcie; 
5) bezpieczeństwa ruchu; 
6) logistyki; 
7) gromadzenia i przetwarzania danych; 
8) systemu centralnego sterowania sygnalizacją i ruchem; 
9) systemu monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, newralgicznych punktach miasta 

wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej. 
 

Projekt musi być zlokalizowany na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. 
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  28 – Inteligentne systemy transportu 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
62 - Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na 
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i 
innowacji 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 - miejski,   
e Działalność gospodarcza  11 – Transport 

17.  

f Lokalizacja PL 42  Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania  Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 

wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków”. 
 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Koszt zakupu usługi szkoleniowej, związanej ze szkoleniami pracowników obsługujących inteligentne 
systemy transportu. 

20.  Beneficjenci - Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 



Działanie 6.5 Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     304 

 

− Podmioty wykonujące usługi uŜyteczności publicznej na podstawie umowy z jednostką samorządu 
terytorialnego. 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 6.5 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej; 
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 

21.  

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we 
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem 
stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty 
oceny zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod 
względem formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. 
oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 4 000 000,00 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 2 000 000,00 EUR 
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
2 000 000,00EUR  
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25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

  0,00EUR 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r. 

 
33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 
Maksymalna wartość projektu –do 100 mln PLN 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych  projektu do 100  mln PLN. 
. 

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji 
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Działanie 6.6 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
- Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 
- Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania  6.6 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym 
12.  Numer i nazwa poddziałania Nie dotyczy 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania  

Celem działania jest pobudzenie gospodarcze oraz społeczne Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
 
Miasta zlokalizowane w SOM wykazują znaczny stopień dysproporcji rozwoju społeczno – gospodarczego. 
Głównym powodem niespójnego rozwoju jest występowanie obszarów zdegradowanych. Szczególnie widoczna 
jest degradacja substancji miejskiej. Często, na tych terenach, występuje kumulacja negatywnych zjawisk 
ekonomiczno-społecznych, np. wysokie bezrobocie, niski poziom aktywności gospodarczej, natęŜenie 
występowania zjawisk patologicznych, wysoki stopień przestępczości. Projekty z zakresu rewitalizacji będą 
mogły obejmować zdegradowane centra miejscowości (w tym zabytkowe). 
Aby zapobiec dalszemu pogłębianiu się dysproporcji na terenach miejskich i wiejskich naleŜy poprawić 
warunki Ŝycia mieszkańców poprzez wzmocnienie miast oraz wsi, tak aby stały się one atrakcyjnym miejscem 
zamieszkania. 
 



Działanie 6.6 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym 

 

 

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013     307 

 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach działania 6.6 nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia interwencją innych 
Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
-  Oś priorytetowa 3. Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 
Działanie: Odnowa i rozwój wsi 
Kryterium lokalizacji: 

-  w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo  
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 

Kryterium finansowe: 
  - maksymalny poziom dofinansowania – 500 tys. zł na jedną miejscowość w okresie realizacji Programu. 
- Oś priorytetowa  4. LEADER 
Działanie: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 
Kryterium lokalizacji: 

-  w miejscowościach naleŜących do gminy wiejskiej, albo  
- w miejscowościach naleŜących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 
- w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niŜ 5 tys. 

Kryterium finansowe: 
  - maksymalny poziom dofinansowania – 500 tys. zł na jedną miejscowość w okresie realizacji Programu. 

 
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została 
zawarta z nim umowa w ramach RPO. 
 
Program Operacyjny zrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 
2007-2013 
- Oś priorytetowa 4. ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Działanie 4.1 ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
Regeneracja i rozwój osad oraz wiosek przybrzeŜnych, gdzie prowadzi się działalność naleŜącą do sektora 
rybactwa, a takŜe ochrona i poprawa dziedzictwa architektonicznego. 
Kryterium lokalizacji: 
Obszary zaleŜne od rybactwa na terenie całego kraju. 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
-Oś priorytetowa 12.I Kultura i dziedzictwo kulturowe 
Działanie 12.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym 
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Kryterium finansowe: 
  Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN (w tym dla partnerstw zawiązywanych w celu realizacji 
projektu). 
 Dla projektów, gdzie Beneficjentami są instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone z ministrem 
właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz archiwa państwowe minimalna wartość projektu 
wynosi 4 mln PLN. 
 
RPO WZ 2007-2013 
-Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
Działanie 5.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
Kryterium lokalizacji: 
Wsparcie moŜe być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych wyłącznie poza Szczecińskim 
Obszarem Metropolitalnym. 

16.  Typy projektów  
 

Inwestycje realizowane w ramach tego Działania muszą być elementami projektów zintegrowanych wybranych 
w drodze preselekcji. Mogą to być następujące podprojekty realizowane na obszarach miejskich, 
poprzemysłowych, popegeerowskich i powojskowych: 

1) budowa, przebudowa lub renowacja infrastruktury znajdującej się na obszarze 
zdegradowanym; 

2)  budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury technicznej znajdującej się na obszarze 
zdegradowanym w szczególności przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych; 

3) prace konserwatorskie i restauratorskie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.); 

4) zakup i instalacja urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na obszarze zdegradowanym;  
5) renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.: 

a) odnowienie następujących elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji 
zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy 
wewnętrznych lub zewnętrznych, wejścia i elementów jego konstrukcji 
zewnętrznej, windy, 

b) budowa, przebudowa lub modernizacja  infrastruktury technicznej budynku,  
c) przedsięwzięcia termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r.o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz 
1121); 

Projekty z zakresu rewitalizacji powinny zapewniać kompleksową odnowę rewitalizowanego obszaru. 
 
Inwestycje w obszarze mieszkalnictwa mogą być realizowane wyłącznie na wyznaczonych obszarach wsparcia.  
Zgodnie z art. 47 ust. 1 Rozporządzenia 1828/2006 oraz Wytycznymi Ministra Regionalnego w zakresie 
programowanie działań dotyczących mieszkalnictwa zostały określone kryteria w oparciu o 
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które będą definiowane obszary objęte interwencją w zakresie mieszkalnictwa: 
a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 
b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 
c) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 
d) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 
e) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego. 
Inwestycje w zakresie mieszkalnictwa mogą być realizowane wyłącznie na wyznaczonych (wyodrębnionych) 
obszarach wsparcia spełniających łącznie co najmniej trzy z powyŜszych kryteriów. 
 
Wartości referencyjne wyŜej wymienionych kryteriów dla Województwa Zachodniopomorskiego zostały 
przedstawione w Tabeli do Wytycznych Ministra Regionalnego w zakresie programowanie działań dotyczących 
mieszkalnictwa z dnia 13 sierpnia 2008 r. 
 
Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze zdegradowanym proces 
przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkę samorządu 
terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu 
nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne 
uwarunkowania endogeniczne. 
Definicja wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2007 r. w sprawie udzielania pomocy 
na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich i miejskich 

78 – Infrastruktura mieszkalnictwa 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
62 - Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz 
zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji 
 

c Forma finansowania  01 pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01- wiejski, 05- miejski 
e Działalność gospodarcza  22 - Inne niewyszczególnione usługi 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania  
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów objętych pomocą publiczną zalicza się, niezbędne do 
realizacji projektu wydatki poniesione na: 

1) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania gruntów, maks. 10% wydatków 
kwalifikowalnych inwestycji;  

2) nabycie prawa własności lub wieczystego uŜytkowania nieruchomości zabudowanej pod warunkiem, 
Ŝe ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego 
pomocą; 
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3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych; 
4) roboty budowlane;  
5) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym usługi doradcze, przygotowanie ekspertyz, badań, 

analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, koszt nadzoru 
technicznego i dokumentacji technicznej; 

6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie 
patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeŜeli spełniają łącznie 
następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat. 

 
7. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w 

punktach 1-6, a pod warunkiem, Ŝe Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia; 
 

8. zakup usług szkoleniowych niezbędnych do realizacji projektu (w tym VAT, jeśli Beneficjentowi nie 
przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia). Wydatek ten nie moŜe stanowić więcej niŜ 10% 
wydatków określonych w punktach 1-8 (tj. całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji) 

 
 
Nabycie środków trwałych, o których mowa w pkt 3, moŜe nastąpić równieŜ w drodze umowy leasingu. 
W przypadku gdy przedmiotem umowy jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać 
zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na Beneficjenta pomocy po zakończeniu trwania 
umowy. 
Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 
późn. zm.). 
Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba Ŝe zgodnie z 
odrębnymi przepisami Beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia. 
 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Koszt zakupu usługi szkoleniowej, związanej ze szkoleniami osób zajmujących się obsługą urządzeń 
poprawiających bezpieczeństwo na obszarze zdegradowanym. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, pomoc w tym zakresie będzie udzielana na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317) 

20.  Beneficjenci ŚcieŜka weryfikacji projektów zintegrowanych: 
− Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
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− Partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym. 
 
ŚcieŜka konkursowa podprojektów: 

− Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
− Jednostki organizacyjne JST; 
− Organy administracji rządowej; 
− Organizacje pozarządowe; 
− Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); 
− Instytucje kultury; 
− Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
− Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS; 
− Przedsiębiorcy; 
− Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele 

statutowe, w      których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego 
lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; 

− Partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym, utworzone przez 
wyŜej wymienione podmioty. 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania 6.6 będą podlegały procedurze konkursowej. 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków 
 
Weryfikacja projektów zintegrowanych przebiega w dwóch etapach: 
JST przedstawiają propozycję projektów zintegrowanych. 
Przez projekt zintegrowany naleŜy rozumieć grupę wzajemnie powiązanych projektów, realizowanych przez 
jeden lub więcej podmiotów, słuŜących kompleksowej rewitalizacji określonej części obszaru 
zdegradowanego. Projekty zintegrowane muszą wpisywać się w Lokalny Program Rewitalizacji. 
 
Ocena podprojektów przeprowadzana jest w dwóch etapach: 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej; 
Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Weryfikacja projektów zintegrowanych 
Etap I - w ramach oceny będą weryfikowane projekty zintegrowane, złoŜone przez uprawnionych 
Wnioskodawców. Ocena dokonywana będzie przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Niespełnienie przez 
wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia 
błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie  Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub 
uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Regulaminie preselekcji. 
Etap II - Ocena merytoryczna dokonywana przez „niezaleŜnych ekspertów” pod kątem stopnia spełnienia 
kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny zawierającej 
punktację). Ocenie merytorycznej podlegają tylko projekty zintegrowane prawidłowe pod względem 
formalnym 
 
Projekt, który uzyska co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę projektów 
wstępnie kwalifikujących się do dofinansowania. Wnioskodawcy podprojektów w ramach projektów 
zintegrowanych ocenionych pozytywnie i znajdujących się na ww. liście będą mieli 6 miesięcy czasu na 
przygotowanie dokumentacji technicznej oraz konkursowej poszczególnych podprojektów które następnie 
będą weryfikowane w ramach poszczególnych etapów konkursu. 
 
Zarząd Województwa ma moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej. 
 
Weryfikacja podprojektów 
Przed Etapem I pracownicy IZ weryfikują czy podprojekty zostały złoŜone wspólnie w ramach poszczególnych 
projektów zintegrowanych, a następnie są weryfikowane indywidualnie w ramach poszczególnych etapów 
konkursu. 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku 
o dofinansowanie Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod 
względem formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. 
oceny środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny 
merytoryczno – technicznej  oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
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 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 10 195 728,24 EUR - 61 

5 236 235,29 EUR - 78 
23.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie/poddziałanie 
8 666 369,00 EUR – 61 
4 450 800,00 EUR  - 78 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

1 529 359,24 EUR - 61 
785 435,29 EUR - 78 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

5 097 864,12 EUR - 61 
2 618 117,65 EUR - 78 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 85% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 100% 

29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 
(%) 

Dla projektów objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 15% 
Dla projektów nie objętych zasadami udzielania pomocy publicznej - 0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (projekt) 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po dniu uzyskania przez Beneficjenta pomocy od 
podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, ze projekt, z zastrzeŜeniem szczegółowej 
weryfikacji wniosku, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy na 
spełnianie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania 
pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (projekt rozporządzenia). 

33.  Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Projekt zintegrowany – minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu - 2 000 000,00 PLN. 
  

35.  Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Na obszarach objętych PROW : 
- wartość dofinansowania projektu musi być wyŜsza niŜ 500 000 PLN, 
- wartość dofinansowania projektu moŜe być niŜsza niŜ 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie moŜe 
juŜ korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. PLN, 
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a kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę moŜliwą do 
wykorzystania w PROW).   

36.  Forma płatności zaliczka(dla instytucji, które nie działają w celu osiągnięcia zysku), refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych inwestycji 
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OŚ PRIORYTETOWA 7. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I  OCHRONY ZDROWIA 

Działanie 7.1.  Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyŜsze 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym, Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 7.1.  Infrastruktura edukacyjna 
12.  Numer i nazwa poddzialania Poddziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyŜsze 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem głównym poddziałania jest poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej na poziomie 

wyŜszym, a co za tym idzie wzmocnienie konkurencyjności województwa poprzez promowanie modelu 
społeczeństwa rozwijającego swój potencjał intelektualny. Kluczowe znaczenie ma tutaj ułatwienie dostępu do 
edukacji, a w szczególności upowszechnianie wykształcenia na poziomie akademickim na uczelniach o profilu 
technicznym.  
 
W ramach poddziałania zakłada się stworzenie odpowiednich warunków dla systematycznego podnoszenia 
jakości i standardów kształcenia.  Wsparcie, w szczególności powinno być skierowane na rozwój kierunków 
kształcenia w zawodach deficytowych31 

                                                 
31Wykaz zawodów deficytowych w województwie zachodniopomorskim został zawarty w Rankingu zawodów nadwyŜkowych i deficytowych w województwie zachodniopomorskim w 2006 r., 
sporządzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 
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15.  Demarkacja i komplementarność   Demarkacja 
W ramach poddziałania nie będą realizowane projekty szkół wyŜszych: 

− projekty szkół wyŜszych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 
Oś XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego - działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego o 
minimalnej wartości projektu 20 mln PLN, dotyczące infrastruktury dydaktycznej (budynki i 
wyposaŜenie) w zakresie nowoczesnych technologii oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
dla celów dydaktycznych, jak równieŜ  infrastruktury dydaktycznej dotyczącej innych kierunków 
kształcenia, niŜ wymienione w celu działania oraz infrastruktura towarzysząca (np. sportowo – 
rekreacyjna) wykorzystywana przez studentów. 

− projekty szkół wyŜszych realizowane w ramach priorytetu I Badania i rozwój nowych technologii i II 
Infrastruktura sfery B+R  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z zakresu infrastruktury 
badawczo-rozwojowej w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym. Minimalna wartość projektów – 
4 mln PLN, z wyłączeniem projektów wpisanych w POIiŚ i RPO. 

 
Komplementarność w zakresie szkolnictwa wyŜszego  

o RPO WZ: 
− Oś priorytetowa 3 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - Działanie 3.2. Rozwój 

systemów informatycznych i e-usług. 
o Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
− Priorytetu IV Szkolnictwo wy Ŝsze i nauka – Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału 

dydaktycznego szkolnictwa wyŜszego, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R. 
− Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
− Priorytet XI  Ochrona dziedzictwa kulturowego - Działanie 11.3 Rozwój infrastruktury szkolnictwa 

artystycznego. 
− Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. 

− Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wy Ŝszego - Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa 
wyŜszego.  

o Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 
− Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii  - Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych 

dla budowy gospodarki opartej na wiedzy; Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki; 
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki 
naukowe, 

− Priorytet II Infrastruktura sfery B+R   -  Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale 
badawczym; Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek 
naukowych; Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki. 
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16.  Przykładowe typy projektów  
 

Typy realizowanych operacji: 
− zakup wyposaŜenia bazy dydaktycznej, 
− budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury edukacyjnej. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  75 – Infrastruktura systemu oświaty 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  18 – nie dotyczy 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania/poddziałania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” oraz Wytycznymi dla wnioskodawców danego 
poddziałania.. 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20.  Beneficjenci Szkoły wyŜsze 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyŜsze będą podlegały 
procedurze konkursowej. 
 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed 
upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w następujących etapach: 

− Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej, 
− Etap II - Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty. 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o 
dofinansowanie wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi 
przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II: Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej  

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem 9.000 000 EUR 
23.  Wkład ze środków unijnych na działanie/poddziałanie 4 500 000 EUR  
24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie/poddziałanie 
4 500 000 EUR 

 
25.  Przewidywana wielkość środków prywatnych na 

działanie/poddziałanie 
0 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
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32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r.  
33.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 

całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności Zaliczki/Refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne 
 

1. Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

2. Numer i nazwa priorytetu Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 
3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4. Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym, Wydział Finansów i BudŜetu 

11. Numer i nazwa działania Działanie 7.1.  Infrastruktura edukacyjna 
12. Numer i nazwa poddzialania Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne 
13. Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14. Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Poddziałania jest poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej na poziomie 

ponadgimnazjalnym poprzez wzmocnienie konkurencyjności województwa oraz promowanie modelu 
społeczeństwa rozwijającego swój potencjał intelektualny poprzez ułatwienie dostępu do edukacji na poziomie 
ponadgimnazjalnym. 
 
W ramach poddziałania zakłada się stworzenie odpowiednich warunków dla systematycznego podnoszenia jakości 
i standardów kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przede wszystkim zaś umoŜliwienie im doskonalenia 
i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych przez całe Ŝycie.  
 
Poddziałanie skierowane jest na realizację przedsięwzięć obejmujących m.in. budowę, rozbudowę, modernizację i 
wyposaŜenie sal do praktycznej nauki zawodu oraz wyposaŜenie w pomoce dydaktyczne.  
 
Działania te wpłyną na poprawę jakości procesu nauczania, lepsze wykorzystanie zasobów szkolnych, a tym 
samym na poprawę efektywności systemu edukacyjnego na poziomie ponadgimnazjalnym na terenie województwa 
Zachodniopomorskiego oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
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15. Demarkacja i komplementarność   Komplementarność w zakresie szkolnictwa ponadgminazjalnego 
� RPO WZ: 
� Oś priorytetowa 3 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.2. Rozwój systemów 

informatycznych i e-usług. 
� Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
− Priorytet III Wysoka jako ść edukacji - Działanie 3.5 Doskonalenie podstaw programowych i 

programów. 
− Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.1 Wyrównanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;  
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości  szkolnictwa zawodowego;  Działanie 9.3 
Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich.  . 

16. Przykładowe typy projektów  
 

− wyposaŜenie w pomoce dydaktyczne, w tym w sprzęt komputerowy placówek edukacyjnych działających 
na poziomie ponadgimnazjalnym, ze szczególnym uwzględnieniem szkół o profilu technicznym, 

− budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposaŜenie sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach 
ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół o profilu technicznym. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  75 – Infrastruktura systemu oświaty 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  18 – nie dotyczy 

17. 

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” oraz Wytycznymi dla wnioskodawców danego 
poddziałania.. 

19. Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

20. 

Beneficjenci 1. Jednostki  samorządu terytorialnego, 
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne w świetle przepisów 

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (pozostałe), 
4. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, 

prowadzące statutową działalność w zakresie edukacji. 
21. Tryb przeprowadzania naboru i oceny 

operacji/projektów 
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne będą 
podlegały procedurze konkursowej. 
 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed 
upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w następujących etapach: 

− Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
− Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II: Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

− Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22. Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie 

ogółem 
9 000 000 EUR 

23. Wkład ze środków unijnych na 
działanie/poddziałanie 

4 500 000 EUR  

24. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

4 500 000 EUR 

25. Przewidywana wielkość środków prywatnych na 0 
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działanie/poddziałanie 
26. Maksymalny udział środków UE w publicznych 

wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowanych 
60% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych na terenie gmin o niekorzystnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą 
publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 

28. Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29. Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30. Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowanych 
40% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych na terenie gmin o niekorzystnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą 
publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 

31. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r.  
33. Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 

całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 
Zgodnie z zapisami w pkt. 15 

34. Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zapisami w pkt. 15 

35. Minimalna / Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zapisami w pkt. 15 

36. Forma płatności Zaliczka/Refundacja 
37. Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 7.1.3 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne 
 
1. Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym, Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 7.1.  Infrastruktura edukacyjna 
12.  Numer i nazwa poddzialania Poddziałanie 7.1.3 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Poddziałania jest poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na poziomie gimnazjalnym.  

 
W ramach poddziałania zakłada się realizację inwestycji polegających na przeprowadzaniu prac związanych z 
przebudową i remontem obiektów szkół gimnazjalnych. 
 
Działania te wpłyną na poprawę jakości procesu nauczania, a tym samym na poprawę efektywności systemu 
edukacyjnego na poziomie gimnazjalnym na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

15.  Demarkacja i komplementarność   Komplementarność w zakresie szkolnictwa gimnazjalnego 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 
− Priorytet III Wysoka jako ść edukacji - Działanie 3.5 Doskonalenie podstaw programowych i 

programów. 
− Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.1 Wyrównanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;  
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości  szkolnictwa zawodowego;  Działanie 9.3 
Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich. 
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16.  Przykładowe typy projektów  
 − przebudowa obiektów szkół gimnazjalnych32 z terenów objętych Programem Operacyjnym Rozwój 

Obszarów Wiejskich (PROW)33. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  75 – Infrastruktura systemu oświaty 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  18 – nie dotyczy 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” oraz Wytycznymi dla wnioskodawców danego 
poddziałania.. 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

20.  

Beneficjenci  
1. Jednostki  samorządu terytorialnego, 
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły gimnazjalne w świetle przepisów ustawy z 

dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (pozostałe), 
4. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, 

prowadzące statutową działalność w zakresie edukacji. 
21.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny 

operacji/projektów 
  

                                                 
32 w szczególności wspierane będą przedsięwzięcia związane z pracami wykończeniowymi w obiektach dotychczas nieoddanych do uŜytku 
33Tereny objęte Programem Operacyjnym Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW) - gminy wiejskie lub gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast liczących powyŜej 5 tys. mieszkańców, lub gmin miejskich,  z 
wyłączeniem miejscowości liczących powyŜej 5 tys. mieszkańców. 
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a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 7.1.3 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne będą 
podlegały procedurze konkursowej. 
 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego :www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed 
upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w następujących etapach: 

− Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
− Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II: Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie 

ogółem 
7 000 000 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie/poddziałanie 

3 500 000 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

3 500 000 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków prywatnych na 0 
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działanie/poddziałanie 
26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 

wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowanych 
60% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych na terenie gmin o niekorzystnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą 
publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowanych 
40% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych na terenie gmin o niekorzystnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą 
publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach); 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r.  
33.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 

całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 
Zgodnie z zapisami w pkt. 15 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zapisami w pkt. 15 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zapisami w pkt. 15 

36.  Forma płatności Zaliczka/Refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Działanie 7.2. Infrastruktura sportowa 

1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym, Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa 
12.  Numer i nazwa poddzialania Nie dotyczy 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem działania jest poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej w efekcie podniesienia jej jakości 

oraz rozwój bazy sportowej. 
 
Na terenie województwa Zachodniopomorskiego funkcjonuje ponad 1400 placówek jednostek i organizacji kultury 
fizycznej. Efekty ich działań są niewystarczające w stosunku do potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców. Poziom 
sprawności fizycznej społeczeństwa jest niski, co dokumentują rezultaty przeprowadzanych badań. Przyczyn tego 
naleŜy upatrywać w niewystarczającej liczbie i złym stanie istniejących obiektów sportowych, niewystarczającej 
liczbie i poziomie kadry szkoleniowej, a takŜe niskim poziomie świadomości społecznej, czego rezultatem jest 
niewielki odsetek osób uprawiających sport i rekreację.  
 
Ze względu na powyŜsze konieczna jest realizacja działań ukierunkowanych na zapewnienie odpowiedniego 
poziomu bazy sportowej. Rozwój infrastruktury kultury fizycznej przyczyni się nie tylko do rozpowszechniania 
sportu wśród dzieci i młodzieŜy, ale poszerzy ofertę zajęć pozalekcyjnych, jak równieŜ wzmocni integrację wśród 
społeczności województwa oraz przyczyni się do poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieŜy. Promocja zdrowego 
stylu Ŝycia oraz kultury fizycznej uznane zostały za jedne z waŜniejszych zadań władz województwa.  
 
Priorytetowo traktowana jest kwestia poszerzenia istniejącej bazy dydaktycznej i sportowej, tak aby umoŜliwi ć 
rehabilitację, rekreację dzieci i młodzieŜy, jak równieŜ osób w wieku poprodukcyjnym. Wynika to z jednej strony 
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ze spadku aktywności i zdrowotności młodzieŜy, a z drugiej strony ze wzrostu przeciętnej długości Ŝycia. 
15.  Demarkacja i komplementarność   Demarkacja: 

W ramach poddziałania nie będą realizowane inwestycje finansowane w ramach: 
� Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie 

gospodarki wiejskiej – Działanie Odnowa wsi – remontu, przebudowy i wyposaŜenia obiektów 
pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów 
zabytkowych; budowy lub  remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 
turystycznej i społeczno-kulturalnej.  

 
W ramach RPO WZ  na obszarach objętych PROW realizowane będą małe projekty infrastrukturalne o wartości 
dofinansowania powyŜej 500 tys. PLN, o wartości dofinansowania poniŜej 500 tys. PLN tylko w przypadku gdy 
Beneficjent nie moŜe juŜ korzystać ze wsparcia w ramach PROW.  
 
Komplementarność w zakresie infrastruktury sportowej: 
 -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie   

gospodarki wiejskiej – Działanie Odnowa i rozwój wsi – budowa, przebudowa, remont lub wyposaŜenie 
obiektów pełniących funkcje publiczne, rekreacyjne i sportowe. 

16.  Przykładowe typy projektów  
 − budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposaŜenie obiektów sportowych (w szczególności sal 

gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, stadionów, hal sportowych wraz z zapleczem socjalnym). 
 
Wsparcie nie moŜe być pomocą publiczną. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  79 – Inna infrastruktura społeczna 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  18 – nie dotyczy 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” oraz Wytycznymi dla wnioskodawców danego 
poddziałania.. 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

20.  
Beneficjenci 1. Jednostki  samorządu terytorialnego, 

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów ustawy z 
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dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 
4. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, 

prowadzące statutową działalność w zakresie wychowania i sportu. 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Działania 7.2 Infrastruktura sportowa będą podlegały procedurze konkursowej. 
 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego :www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed 
upływem terminu składania wniosków. 
 
Projekty kluczowe będą podlegały procedurze przewidzianej dla indywidualnych projektów kluczowych. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w następujących  etapach: 

− Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
− Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

21.  

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena wniosków przeprowadzana jest w następujących etapach: 
− Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
− Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

 
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II: Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej 
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 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie 

ogółem 
18 340 000 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie/poddziałanie 

9 170 000 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

9 170 000 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków prywatnych na 
działanie/poddziałanie 

0 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie 
gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy 
projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych 
przepisach); 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r.  
33.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 

całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 
Zgodnie z zapisami w pkt. 15 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zapisami w pkt. 15 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zapisami w pkt. 15 

36.  Forma płatności Zaliczka/Refundacja 
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37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 
projektu(%) 

Nie dotyczy 
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Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia 
Poddziałanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym, Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia 
12.  Numer i nazwa poddzialania Poddziałanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem poddziałania jest poprawa jakości dostępności regionalnych placówek ochrony zdrowia, bez zwiększania 

ich wielkości liczonej liczbą łóŜek. 
 
Wzrost powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych wraz z rosnącą jakością opieki są niezbędnymi 
elementami rozwoju społeczno-gospodarczego i decydują w duŜej mierze o poczuciu bezpieczeństwa społecznego. 
Redukcja chorób, w tym cywilizacyjnych, powinna odbywać się poprzez dobrze rozwinięty, łatwo dostępny system 
lecznictwa. 
 
Ochrona zdrowia województwa zachodniopomorskiego składa się z podstawowej opieki zdrowotnej, 
specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej.  
 
Systematycznie prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia dostępu do diagnostyki i usług 
specjalistycznych. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, iŜ w kolejnych latach obserwuje się znaczący wzrost liczby 
podmiotów zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach opieki ambulatoryjnej. Od 1999 roku 
na terenie województwa odnotowuje się  zmniejszenie ogólnej liczba łóŜek w opiece stacjonarnej. Liczba łóŜek 
szpitalnych w województwie zachodniopomorskim w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców wynosi 49,2. 
Podstawowy problem stanowi kwestia jakości i dostępności infrastruktury lecznictwa zamkniętego, która pozostaje 
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nadal niewystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb. Konieczna jest zarówno odnowa placówek, jak i lepsze 
wyposaŜenie ich w aparaturę i urządzenia diagnostyczne oraz słuŜące terapii, ochronie Ŝycia i zdrowia pacjentów.  
 
Ze względu na ograniczenia dostępności podstawowych usług z zakresu ochrony zdrowia konieczna jest 
kompleksowa poprawa systemu leczenia ambulatoryjnego. Realizowane przedsięwzięcia przyczynią się do 
wzmocnienia funkcjonowania regionalnych ośrodków diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 
zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną (ambulatoryjną i stacjonarną). 

15.  Demarkacja i komplementarność   Demarkacja 
W ramach poddziałania nie będą realizowane inwestycje dotyczące ochrony zdrowia o znaczeniu 
ponadregionalnym finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a mianowicie: 
z zakresu:  

− infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym tzn. wsparcia tych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których organami załoŜycielskimi, są minister, centralny organ administracji rządowej, 
publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w 
dziedzinie nauk medycznych, z wyłączeniem zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, 

− infrastruktury ratownictwa medycznego (budynki, sprzęt medyczny, środki transportu sanitarnego, 
lądowiska, bazy LPR, centra urazowe), gdzie beneficjentami są publiczne i niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej (udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadające 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z wojewódzkim oddziałem Narodowego 
Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na 
podstawie innych tytułów), w tym utworzone przez JST. 

− wsparcia dla wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. 
 
Komplementarność w zakresie regionalnej i lokalnej ochrony zdrowia 

o RPO WZ: 
− Oś 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

poprzez innowacyjne inwestycje, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa; 
mikroprzedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa  

− Oś priorytetowa 3 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.2. Rozwój systemów 
informatycznych i e-usług. 

o Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki: 
− Oś 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu 

zdrowia osób pracujących - Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz 
poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 

− Oś 6 Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym – Działanie 
6.1 Wzmocnienie potencjału zdrowia poprzez profilaktykę, promocję i edukację zdrowotną osób w wieku 
produkcyjnym; Działanie 6.2 Poprawa stanu zdrowia związana z ograniczaniem występowanie chorób 
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zawodowych oraz stosowaniem rehabilitacji zawodowej w tych chorobach; Działanie 6.3 Doskonalenie 
zawodowe kadr medycznych słuŜące wzrostowi ich konkurencyjności ora podniesienie jakości 
zarządzania w ochronie zdrowia. 

o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
o Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 

Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego; Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę 
ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.  

o Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
o Priorytet VIII  Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki - 8.1 

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. 
16.  Przykładowe typy projektów  

 
− budowa, przebudowa i modernizacja  obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, aby dostosować je do 

wymogów określonych w obowiązujących regulacjach prawnych, 
− przebudowa i wyposaŜenie sal operacyjnych i zabiegowych, 
− dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, 
− zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie (w tym sprzętu komputerowego), 

wyłącznie jako element projektu, 
− zakup urządzeń medycznych  m.in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji. 

 
Wsparcie nie moŜe być pomocą publiczną. 
 
W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do podniesienia jakości świadczonych 
usług medycznych, nie zaś zwiększania liczby miejsc w ośrodkach. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  76 – Infrastruktura ochrony zdrowia 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  19 – działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” oraz Wytycznymi dla wnioskodawców danego 
poddziałania.. 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

 
Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego, 

2. Zakłady opieki zdrowotnej, opieka stacjonarna (szpitale) o znaczeniu regionalnym. 
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Wsparcie w ramach poddziałania 7.3.1 udzielane będzie w ramach trybu indywidualnych projektów 
kluczowych, beneficjentami środków będą zakłady opieki zdrowotnej wpisane do Indykatywnego Wykazu  
Indywidualnych Projektów Kluczowych, stanowiącego załącznik nr 4 do URPO WZ. 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia będą podlegały 
procedurze przewidzianej w ramach trybu dotyczącego projektów indywidualnych (art. 28 ust. 1 pkt 1 
Ustawyo zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dz. U. Nr 227, pioz. 1658 oraz z 2007r., Nr 140, poz.984).. 
 
.Ocena wniosków przeprowadzana jest w następujących  etapach: 

− Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
− Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 

21. 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne 
z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II: Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 

 c Podstawowe kryteria wyboru 
finansowanych operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie 

ogółem 
63 636 364 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie/poddziałanie 

35 000 000 EUR  

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

28 636 364 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków prywatnych na 0 
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działanie/poddziałanie 
26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 

wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 
projektu (%) (jeśli dotyczy) 

45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
 

32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r.  
 

33.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności Zaliczka/Refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 
 
1. 1

. 
 

Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli 

dotyczy) 
Wojewoda Zachodniopomorski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym, Wydział Finansów i BudŜetu 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia 
12.  Numer i nazwa poddzialania Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 
13.  Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem poddziałania jest poprawa jakości dostępności lokalnych placówek ochrony zdrowia. 

 
Wzrost powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych wraz z rosnącą jakością opieki są niezbędnymi 
elementami rozwoju społeczno-gospodarczego i decydują w duŜej mierze o poczuciu bezpieczeństwa 
społecznego.  
 
Ochrona zdrowia województwa zachodniopomorskiego składa się z podstawowej opieki zdrowotnej, 
specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej. Podstawowy problem stanowi kwestia 
wyposaŜenia lokalnych placówek medycznych w aparaturę i urządzenia diagnostyczne konieczne słuŜące terapii, 
ochronie Ŝycia i zdrowia pacjentów.  
 
Realizowane przedsięwzięcia przyczynią się do wzmocnienia funkcjonowania lokalnych ośrodków opieki 
zdrowotnej. 

15.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami  

Demarkacja 
W ramach poddziałania nie będą realizowane inwestycje dotyczące ochrony zdrowia o znaczeniu 
ponadregionalnym finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a mianowicie: 
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z zakresu:  

− infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym tzn. wsparcia tych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których organami załoŜycielskimi, są minister, centralny organ administracji rządowej, 
publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w 
dziedzinie nauk medycznych, z wyłączeniem zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, 

− infrastruktury ratownictwa medycznego (budynki, sprzęt medyczny, środki transportu sanitarnego, 
lądowiska, bazy LPR, centra urazowe), gdzie beneficjentami są publiczne i niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej (udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadające 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z wojewódzkim oddziałem Narodowego 
Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na 
podstawie innych tytułów), w tym utworzone przez JST. 

− wsparcia dla wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. 
 
Komplementarność w zakresie regionalnej i lokalnej ochrony zdrowia 

o RPO WZ: 
− Oś 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

poprzez innowacyjne inwestycje, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa; 
mikroprzedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa  

− Oś priorytetowa 3 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.2. Rozwój systemów 
informatycznych i e-usług. 

o Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki: 
− Oś 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu 

zdrowia osób pracujących - Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz 
poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 

− Oś 6 Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym – 
Działanie 6.1 Wzmocnienie potencjału zdrowia poprzez profilaktykę, promocję i edukację zdrowotną 
osób w wieku produkcyjnym; Działanie 6.2 Poprawa stanu zdrowia związana z ograniczaniem 
występowanie chorób zawodowych oraz stosowaniem rehabilitacji zawodowej w tych chorobach; 
Działanie 6.3 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych słuŜące wzrostowi ich konkurencyjności ora 
podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia. 

o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
o Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 

Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego; Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę 
ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.  

o Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
− Priorytet VIII  Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki - 8.1 

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. 
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16.  Przykładowe typy projektów  
 

Typy realizowanych operacji: 
− zakup urządzeń medycznych  m.in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji 

 
Wsparcie nie moŜe być pomocą publiczną. 
 
W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do podniesienia jakości świadczonych 
usług medycznych, nie zaś zwiększania liczby miejsc w ośrodkach.  
 
Projekty mogą być realizowane jedynie przez jednostki działające na szczeblu lokalnym (gmina, powiat). 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  76 – Infrastruktura ochrony zdrowia 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  1 – miejski, 5 – wiejski 
e Działalność gospodarcza  19 – działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 

17.  

f Lokalizacja PL 42 Zachodniopomorskie 
18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 
Wydatki niezbędne do realizacji rodzajów projektów wymienionych w punkcie 16, zgodne z wydatkami 
wyszczególnionymi w rozdziale „Kwalifikowalność wydatków” 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

20.  

Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego (powiat, gmina), 
2. Związki porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
3. Zakłady opieki zdrowotnej, opieka stacjonarna (szpitale) oraz ambulatoryjna (przychodnie, poradnie) o 

znaczeniu lokalnym, których organami załoŜycielskimi są samorząd powiatowy i gminny, 
Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  21.  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wnioski składane w ramach Poddziałania 7.3.2 Lokalna Infrastruktura ochrony zdrowia będą podlegały 
procedurze konkursowej. 
 
Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego :www.rpo.wzp.pl oraz 
www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, a takŜe w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed 
upływem terminu składania wniosków. 
 
Ocena wniosków przeprowadzana jest w następujących etapach: 

− Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej.  
− Etap II – Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty 
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b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie  
Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 
dokonywana na podstawie karty oceny. Niespełnienie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest 
równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku 
o dofinansowanie wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi 
przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych konkursowych. 
 
Etap II: Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Komisję Oceniającą Projekty pod kątem stopnia 
spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (dokonywana na podstawie karty oceny 
zawierającej punktację). Ocenie merytoryczno – finansowej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem 
formalnym. W ramach oceny merytoryczno-finansowej pracować będą cztery zespoły: Zespół ds. oceny 
środowiskowej, Zespół ds. oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej, Zespół ds. oceny merytoryczno – 
technicznej oraz Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej. 
 
Projekt, który uzyska, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową.  
 
Zarząd Województwa ma ponadto moŜliwość przeprowadzenia oceny strategicznej 

 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 
operacji 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 
poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 

Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie 

ogółem 
3 290 909 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie/poddziałanie 

1 810 000 EUR  

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

1 480 909 EUR 

25.  Przewidywana wielkość środków prywatnych na 
działanie/poddziałanie 

0 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

85% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
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projektu (%) (jeśli dotyczy) 
31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

 
32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r.  
33.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 

całkowitych projektu (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności Zaliczka/Refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu na poziomie 

projektu(%) 
Nie dotyczy 
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OŚ PRIORYTETOWA 8. POMOC TECHNICZNA 

Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania RPO WZ 
 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2.  Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 8 Pomoc Techniczna 
3.  Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4.  Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6.  Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

11.  Numer i nazwa działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 

12.  Numer i nazwa poddziałania Nie dotyczy 
 

13.  Numer i nazwa schematu  Nie dotyczy 
14.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego jest wsparcie IZ w zakresie zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji 
pracowników oraz systemu motywacyjnego. Ponadto, naleŜy stworzyć efektywny system zarządzania i 
kontroli wraz z analizą postępów i osiąganych celów. 

15.  Demarkacja i komplementarność W ramach działania Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia 
interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013.   
Priorytet 1. Wsparcie zasobów ludzkich  

Działanie 1.1. Wsparcie zatrudnienia 
Działanie 1.2 Podnoszenie kwalifikacji 

Priorytet 2. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO 
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Działanie 2.1 Funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego 
Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna 

Priorytet 3. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych.  
Działanie 3.1 Funkcjonowanie instytucji zaangaŜowanych w realizację NSRO 

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013: 
Priorytet V Dobre rządzenie, w zakresie następującego działania: 

Działanie 5.3.Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze 
sprawiedliwości.. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
Oś priorytetowa 9 – Pomoc Techniczna  
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   
Oś Priorytetowa XV Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
Oś Priorytetowa XVI: Pomoc techniczna – Fundusz Spójności 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
Priorytet X: Pomoc techniczna 
 
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna 
 

16.  Typy projektów  
 

− zatrudnienie pracowników zajmujących się przygotowaniem, zarządzaniem, wdraŜaniem, 
monitorowaniem, promocją i informacją, ewaluacją, audytem i kontrolą pomocy strukturalnej wdraŜanej w 
ramach RPO WZ;  

− rozwój i doskonalenie kadr zaangaŜowanych w przygotowanie, zarządzanie, wdraŜanie, monitorowanie, 
promocję i informację, ewaluację, audyt, ocenę i kontrolę RPO WZ poprzez szkolenia, warsztaty, 
praktyki, seminaria, staŜe krajowe i zagraniczne, wyjazdy studyjne, udział w konferencjach, udział w 
studiach podyplomowych krajowych i zagranicznych, studiach MBA,  oraz udział w  kursach językowych 
i specjalistycznych w Polsce i za granicą; 

− udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach zewnętrznych; 
− najem i adaptacja powierzchni biurowej i magazynowej oraz zakup wyposaŜenia i sprzętu biurowego dla 

instytucji zaangaŜowanej w zarządzanie i wdraŜanie RPO WZ; 
− wyposaŜenie w niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zakup licencji, wyposaŜenie w 

sprzęt telekomunikacyjny, audiowizualny i biurowy (np. zestawy komputerowe, projektory multimedialne, 
skanery, serwery, kopiarki, telefony, meble, materiały biurowe itp.) i inny niezbędny sprzęt do 
przeprowadzenia prawidłowego procesu wdraŜania i zarządzania RPO WZ;  
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− system informatyczny słuŜący obsłudze procesu realizacji RPO WZ - stworzenie, rozbudowa i rozwój 
narzędzi informatycznych oraz innego oprogramowania niezbędnego do zarządzania, wdraŜania 
monitoringu, ewaluacji i kontroli RPO WZ; 

− finansowanie wydatków organizacyjnych i administracyjnych instytucji zaangaŜowanej w zarządzanie i 
wdraŜanie RPO WZ wynikających z zadań związanych z realizacją RPO WZ; 

− archiwizacja dokumentacji związanej z wdraŜaniem funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013 
zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej; 

− zatrudnienie pracowników kontraktowych powołanych do oceny projektów w ramach Komisji Oceniającej 
Projekty oraz organizacja ich prac; 

− organizacja prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego: jego powołanie, obsługa, organizacja 
posiedzeń , uczestnictwo członków Komitetu w posiedzeniach; 

− organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla ekspertów i innych osób zewnętrznych oceniających projekty, 
członków Komitetu Monitorującego; 

− przeprowadzenie kontroli i audytu realizacji projektów i programu; 
− dostarczenie wsparcia eksperckiego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania procesu zarządzania i 

wdraŜania RPO WZ; 
− finansowanie wydatków związanych z zamknięciem pomocy  
− finansowanie wydatków na przygotowanie do przyszłych interwencji strukturalnych 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  85 - Opracowanie, wdraŜanie, monitorowanie i kontrola 

 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
85- Opracowanie, wdraŜanie, monitorowanie i kontrola 
 

c Forma finansowania   01 Pomoc bezzwrotna 
 

d Typ obszaru  1 -  miejski 
e Działalność gospodarcza  17 Administracja publiczna 

17.  

f Lokalizacja  
2.32 Województwo Zachodniopomorskie 

18.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania/poddziałania (jeśli dotyczy) 

Koszty kwalifikowalne określone w ramach Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w 
ramach funduszy strukturalnych  i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz  w 
Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej, 
 
wydatki osobowe 

- wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze; pozaubezpieczeniowe 
płacone przez pracodawcę oraz regulaminowe nagrody pracowników zaangaŜowanych w 
programowanie, zarządzanie, wdraŜanie, monitorowanie, ewaluację, audyt i kontrolę oraz promocję i 
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informację RPO WZ; 
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze 

pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę; 
- oddelegowanie pracowników; 
- organizacja staŜy i wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych; 
- przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń; 
- zakwaterowanie uczestników szkoleń wraz z przejazdami; 
- zakup usług szkoleniowych i dydaktycznych (w tym studiów podyplomowych krajowych i 

zagranicznych, studiów MBA) w kraju i za granicą wraz z kosztami przejazdu i zakwaterowania; 
 
wydatki dot. wsparcia instytucji 

- zamknięcie pomocy; 
- przygotowanie do przyszłych interwencji strukturalnych; 
- funkcjonowanie komitetów, grup roboczych: ich powołanie i obsługa, organizacja posiedzeń oraz 

uczestnictwo członków komitetów w posiedzeniach; 
- kontrola; 
- ocena projektów; 
- archiwizacja i usługi związane z archiwizacją dokumentów; 
- delegacje słuŜbowe; 
- kompleksowa organizacja spotkań; 
- zakup usług szkoleniowych i dydaktycznych dla ekspertów; 
- przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla ekspertów; 
- zakwaterowanie uczestników szkoleń dla ekspertów; 
- przejazdy; 
- przygotowanie dokumentacji projektowej; 
- przygotowanie specyfikacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu; 
- tłumaczenia oraz weryfikacja tłumaczeń; 
- wynagrodzenia ekspertów i doradztwo specjalistyczne; 
- wyŜywienie; 
- zakup i prenumerata publikacji; 
- zakup, najem, opracowanie, druk, powielanie, publikacja i dystrybucja materiałów dydaktycznych; 
- zakwaterowanie; 

 
wydatki związane z wyposaŜeniem, adaptacją pomieszczeń, sprzętem informatycznym 

- adaptacja, budowa i rozbudowa oraz zakup pomieszczeń biurowych i konferencyjnych; 
- najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych; 
- przygotowanie i rozbudowa systemu informatycznego monitoringu i kontroli; 
- przygotowanie i rozbudowa lokalnego systemu informatycznego do obsługi RPO WZ; 
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- roboty budowlane oraz projektowe; 
- utrzymanie systemu informatycznego; 
- wynajęcie sal, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia; 
- zakup i instalacja oprogramowania i zakup licencji; 
- zakup lub leasing oraz eksploatacja wyposaŜenia i urządzeń niezbędnych dla realizacji RPO WZ; 
- zakup lub leasing niezbędnego środka transportu niezbędnego na potrzeby wdraŜania i zarządzania 

RPO WZ  (w tym m.in. kontrole, szkolenia beneficjentów monitoring itp.) oraz koszty jego 
eksploatacji; 

- ubezpieczenie samochodów słuŜbowych; 
- wynajem środków transportu; 
- niezbędne naprawy środków transportu; 
- konserwacja i utrzymanie sprzętu i wyposaŜenia; 
- zakup i eksploatacja sprzętu informatycznego, komputerowego, teleinformatycznego, 

telekomunikacyjnego i audiowizualnego; 
- zakup materiałów oraz wyposaŜenia biurowego; 
- zakup materiałów niezbędnych dla realizacji RPO WZ; 
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym zakup telefonów komórkowych i opłaty abonamentowe; 
- wydatki związane ze zbieraniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych; 
- wydatki związane ze zwiększeniem liczby uŜytkowników sieci komputerowych; 
- opłata abonamentu RTV. 

 
Ponadto: 
 

- wydatki administracyjne i organizacyjne dotyczące współpracy jednostek zaangaŜowanych w 
realizację NSRO lub PO z partnerami społeczno-gospodarczymi zaangaŜowanymi w ten proces, takie 
jak organizacja spotkań, finansowanie ekspertyz, wymiana doświadczeń itp. 

 
Wydatki niekwalifikowalne ustalone są w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w 
ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 i Wytycznych w 
zakresie korzystania z pomocy technicznej. 
W szczególności do wydatków niekwalifikowalnych naleŜą: 

- wydatek poniesiony na środek trwały, który był współfinansowany ze środków krajowych lub 
wspólnotowych w przeciągu 10 lat poprzedzających złoŜenie wniosku o dofinansowanie projektu; 

- koszt podatku VAT, który moŜe zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe Ustawę o podatku od 
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r z późn. zm., 

- świadczenie urlopowe; 
- wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, gdy dotyczy to nieobecności dłuŜszej niŜ 33 dni; 
- odprawy emerytalno – rentowe; 
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- nagrody jubileuszowe; 
- koszty badań okresowych i wstępnych; 
- dopłata do okularów; 
- koszty usług zdrowotnych; 
- bony Ŝywieniowe dla pracowników; 
- wydatki na ulepszanie środków transportu; 
- opłaty i koszty sądowe z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienaleŜnie 

wypłaconych po akceptacji IZ; 
- wydatki związane z ochroną budynku oraz elektroniczną ewidencją wejść i wyjść pracowników; 
- inne wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją instrumentów strukturalnych. 

19.  Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20.  Beneficjenci Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb projektów systemowych 

21.  

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Decyzja Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 

operacji 
− Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 

poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 
Część finansowa 
22.  Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie 

ogółem 
28 417 492 EUR 

23.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie/poddziałanie 

28 417 492 EUR 

24.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

Nie dotyczy 

25.  Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

Nie dotyczy 

26.  Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

100% 

27.  Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28.  Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29.  Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30.  Minimalny wkład własny Beneficjenta (%) (jeśli  Nie dotyczy 
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dotyczy) 
31.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)  Nie dotyczy  
32.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 
33.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 
Nie dotyczy 

34.  Minimalna / Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie  dotyczy 

35.  Minimalna / Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36.  Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Nie dotyczy 
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Działanie 8.2 Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ 
 
1. Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2. Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 8 Pomoc Techniczna 
3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

 
4. Instytucja Zarządzająca PO / RPO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
5. Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
6. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy) Wojewoda Zachodniopomorski 
9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 
Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

11. Numer i nazwa działania 8.2 Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ 
12. Numer i nazwa poddziałania Nie dotyczy 

 
13. Numer i nazwa schematu Nie dotyczy 
14. Cel i uzasadnienie działania/poddziałania Celem Działania 8.2. Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ jest 

zapewnienie sprawnego systemu rozpowszechniania informacji o Programie oraz o moŜliwościach ubiegania 
się o wsparcie ze środków EFRR, jak równieŜ informowanie społeczeństwa o zaangaŜowaniu środków 
pomocowych i efektach wdraŜania programu w województwie zachodniopomorskim. W ramach Działania 8.2. 
Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ realizowane będą ponadto 
projekty związane z ewaluacją skuteczności działań podejmowanych w ramach Programu oraz analizy i 
badania dotyczące zarządzania Programem. 

15 Demarkacja i komplementarność W ramach działania Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego nie mogą być finansowane projekty kwalifikujące się do objęcia 
interwencją innych Programów zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013.   
Priorytet 2. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO 

Działanie 2.1 Funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego 
Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna 

Priorytet 3. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych.  
Działanie 3.1 Funkcjonowanie instytucji zaangaŜowanych w realizację NSRO 
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Priorytet 4. Komunikacja i promocja 
Działanie 4.1. Promocja i informacja 
Działanie 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO 

 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
Oś priorytetowa 9 – Pomoc Techniczna  
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   
Oś Priorytetowa XV Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
Oś Priorytetowa XVI: Pomoc techniczna – Fundusz Spójności 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   
Priorytet X: Pomoc techniczna 
 
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna 
 

16. Typy projektów  
 

− organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów na temat RPO 
WZ; 

− organizacja konferencji oraz spotkań informacyjnych na temat RPO WZ, 
− stworzenie, wyposaŜenie i utrzymanie punktów informacyjnych RPO WZ; 
− opracowywanie redakcyjne i wydawanie dokumentów programowych m.in.: RPO WZ, Uszczegółowienia 

RPO WZ oraz ich aktualizacji a takŜe dystrybucja do potencjalnych Beneficjentów; 
− opracowywanie redakcyjne i druk folderów, ulotek, broszur, plakatów, kalendarzy, listowników etc.;  
− przygotowanie i druk regionalnego biuletynu informacyjnego RPO W;, 
− przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych (np. gadŜety etc); 
− przygotowanie i publikacja ogłoszeń o naborach wniosków do RPO WZ; 
− przygotowanie, emisja programów  oraz audycji telewizyjnych i radiowych a takŜe artykułów 

sponsorowanych na temat RPO WZ; inne elementy kampanii reklamowych skierowanych do społeczności 
lokalnej np.: imprezy promocyjne, konkursy, wystawy, bannery, billboardy, etc.; 

− stworzenie strony internetowej poświęconej RPO WZ i administrowanie nią;  
− opracowanie spójnej koncepcji graficznej (wizualizacja) dla RPO WZ; 
− wsparcie procesu ewaluacji RPO WZ(ewaluacja on-going, ex-post); 
− finansowanie badań, analiz, sprawozdań, ocen i ekspertyz z zakresu systemu zarządzania Programem i 

jego wdraŜania;, 
− finansowanie podsumowania pomocy strukturalnej w ramach perspektywy finansowej 2004 – 2006; 
− finansowanie procesu przygotowania przyszłych operacji funduszy strukturalnych/ przygotowanie 
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Programu Operacyjnego na potrzeby kolejnego okresu programowania UE. 
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  86 – Ewaluacja i badania, informacja i promocja  

 
b Temat priorytetowy (dla interwencji cross-

financing) 
Nie dotyczy 
 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
 

d Typ obszaru  1-  miejski 
e Działalność gospodarcza  17 Administracja publiczna 

17. 

f Lokalizacja  
2.32 Województwo Zachodniopomorskie 

18. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania/poddziałania (jeśli dotyczy) 

Koszty kwalifikowlane określone w ramach Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w 
ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz w 
Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej, 

 
wydatki dot. wsparcia instytucji oraz wydatki dot. Informacji i promocji:  

- budowa, modyfikacja, rozwój i utrzymanie portali i stron internetowych; 
- promocja portali i stron internetowych; 
- hosting i utrzymanie domen; 
- kampanie promujące RPO WZ;  
- nabycie praw autorskich; 
- obsługa administracyjno-biurowa operacji związanych z komunikacją  

i promocją; 
- kompleksowa organizacja spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji oraz szkoleń; 
- prezentacja i promocja przykładów najlepszych praktyk i najlepszych projektów; 
- przeprowadzenie badań opinii publicznej; 
- przygotowanie, modyfikacja i uaktualnianie planu komunikacji oraz rocznych planów działań 

promocyjnych i informacyjnych; 
- wydatki dot. publikacji prasowych i w mediach elektronicznych m.in. ogłoszeń,; 
- przygotowanie prezentacji; 
- realizacja działań promocyjno – informacyjnych; 
- realizacja i uczestnictwo w programach i audycjach telewizyjnych i radiowych; 
- uruchomienie i utrzymanie infolinii i serwisów informacyjnych; 
- uruchomienie i działalność punktów informacyjnych; 
- zakup, opracowanie, druk, powielanie publikacji i dystrybucja materiałów informacyjnych i 

promocyjnych; 
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- finansowanie wydatków związanych z podsumowaniem pomocy ; 
- finansowanie wydatków na przygotowanie do przyszłych interwencji strukturalnych; 
- przygotowanie analiz, badań, ocen, sprawozdań oraz finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych 

w celu opracowania optymalnego systemu wdraŜania i zarządzania RPO WZ;  
- opracowanie ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji; 
- tłumaczenia oraz weryfikacja tłumaczeń;  
- zakwaterowanie uczestników szkoleń; 
- wyŜywienie; 
- wynajęcie sal, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia. 

 
Wydatki niekwalifikowalne ustalone są w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w 
ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 i Wytycznych w 
zakresie korzystania z pomocy technicznej. 
W szczególności do wydatków niekwalifikowalnych naleŜą: 

- wydatek poniesiony na środek trwały, który był współfinansowany ze środków krajowych lub 
wspólnotowych w przeciągu 10 lat poprzedzających złoŜenie wniosku o dofinansowanie projektu; 

- koszt podatku VAT, który moŜe zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe Ustawę o podatku od 
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r z późn. zm.; 
opłaty i koszty sądowe z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienaleŜnie 
wypłaconych po akceptacji IZ; 

- inne wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją instrumentów strukturalnych. 
19. Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
20. Beneficjenci Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb projektów systemowych 

21. 

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Decyzja Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
 c Podstawowe kryteria wyboru finansowanych 

operacji 
− Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów, właściwych dla danego działania/ 

poddziałania. Kryteria znajdują się w załączniku nr 5. 
Część finansowa 
22. Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie 

ogółem 
5 000 033EUR 

23. Wkład ze środków unijnych na 
działanie/poddziałanie 

5 000 033EUR 

24. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie/poddziałanie 

Nie dotyczy 
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25. Przewidywana wielkość środków z innych źródeł 
finansowania na działanie/poddziałanie 

Nie dotyczy 

26. Maksymalny udział środków UE w publicznych 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie osi 
priorytetowej (%) 

100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

27. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektu (%) 

100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

28. Udział środków EFRR w dofinansowaniu (%) 100% 
29. Udział środków budŜetu państwa w dofinansowaniu 

(%) 
0% 

30. Minimalny wkład własny Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

31. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy  
32. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 
33. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 
Nie dotyczy 

34. Minimalna/Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

35. Minimalna/Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

36. Forma płatności Zaliczka, refundacja 
37. Wysokość udziału cross-financingu (%) Nie dotyczy 
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3. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  

Załącznik 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii 

interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing. 

Załącznik 2. Indykatywny podział środków EFRR na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w 

RPO WZ. 

Załącznik 3. Tabela wskaźników produktu i rezultatu. 

Załącznik 4. Indykatywny Plan Inwestycyjny/Lista kluczowych projektów w ramach RPO WZ. 

Załącznik 5. Kryteria wyboru projektów. 

Załącznik 6. Szczeciński Obszar Metropolitalny. 

 

 


