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Alokacja finansowa w ramach perspektywy 2014-2020
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Konkursy w ramach RPO WP 2014-2020



Harmonogram naboru wniosków 
w ramach RPO WP na lata 2014-2020



Działanie 10.1 i 10.2

• Poddziałanie 10.1.1. – Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne – tryb
pozakonkursowy

• Poddziałanie 10.2.1. – Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne – tryb konkursowy

Wspieranie kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej budynków:

• zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych (okna,
drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic),

• likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej
modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego,

• modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa) z
uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji,

• modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej
rekuperacji energii,

• modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

• modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego,

• wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku,

• instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.



Planowany od 05.09.2016 do 14.10.2016

Konkurs obejmuje typy projektów nr 4 i 5 tj.:

4. modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach 
komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych,

5. rozbudowę systemu monitoringu powietrza.

Uzupełniająco w ramach typu projektu nr 4 
dopuszcza się budowę lub modernizację 
systemów zarządzania energią. 

Działania 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020



Nabór od 14.11.2016 do 16.12.2016r.

Konkurs obejmuje typy projektów nr 1, 2 i 3 tj.:

1. rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w
ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do
budynku,

2. likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach
użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z
podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub
lokalnych systemów ciepłowniczych,

3. budowę nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym
wykorzystujących OZE.

W zakresie źródeł ciepła i systemów zaopatrzenia w ciepło przewiduje się wsparcie
projektów zlokalizowanych na obszarze całego województwa z wyłączeniem OMT.

Działania 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020



Działanie 10.4 – Redukcja emisji

Typy beneficjenta:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostki administracji rządowej,

4) inne jednostki sektora finansów publicznych,

5) organizacje pozarządowe,

6) jednostki naukowe,

7) instytucje edukacyjne,

8) szkoły wyższe,

9) przedsiębiorcy.

Wysokość dofinansowania :

Nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych (należy uwzględnić warunki udzielenia pomocy publicznej

Minimalna wartość projektu:

1. 750 tys. PLN dla typów projektu 1 – 3,

2. 500 tys. PLN dla typu projektu 4,

3. 250 tys. PLN dla typu projektu 5.



10.3.1  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII –
WSPARCIE DOTACYJNE

w ramach RPO WP 2014-2020



10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 
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10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 
Regulamin konkursu:
Zbiór informacji potrzebnych, aby prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie, zawierający m.in: 
- Wykaz niezbędnych dokumentów, 
- Typy projektów, typ beneficjenta
- Informacje dotyczące Generatora Wniosków Aplikacyjnych
- Wzór umowy o dofinansowanie,
- Termin i miejsce naboru wniosków,
- Dodatkowe limity. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020:
- Cele działania,
- Wskaźniki produktów i rezultatu,
- Typy projektów, 
- Typ beneficjenta,
- Poziomy dofinansowania i wartości projektów,
- Kryteria wyboru projektów.

Zasady Wdrażania RPO WP 2014-2020 (wraz z załącznikami):
- Instrukcja przygotowania wniosku i  załączników
- Kwalifikowalność wydatków,
- Ocena oddziaływania na środowisko,
- Wytyczne dotyczące zamówień publicznych,
- Wytyczne dotyczące studium wykonalności,
- Zasady promocji,
- Zasady dotyczące pomocy publicznej,
- Zasady przechowywania i udostępniania dokumentów.



Regulamin konkursu

SZOOP i  Zasady Wdrażania RPO WP

10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 

Kluczowe dokumenty              www.rpo.pomorskie.eu



Kluczowe dokumenty              www.rpo.pomorskie.eu

10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 



Cel szczegółowy działania:

Zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie 
produkowanej w generacji rozproszonej.

Preferowane będą projekty:

 wpisujące się w projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe oraz w lokalne strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej,

 realizowane w formie terytorialnie ukierunkowanych pakietów przedsięwzięć,
 wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów, np.

projekty stanowiące element „wyspy energetycznej” bądź wykorzystujące wysokosprawną
kogenerację (w tym mikrokogenerację),

 zapewniające największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych) w
stosunku do nakładów finansowych,

 realizowane z udziałem kapitału prywatnego,
 zgodne z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie

zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,

10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 



Typy projektów:

1. budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do
produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:

- słońce do 2 MWe/MWt,
- biomasę do 5 MWt,
- biogaz do 1 MWe,
- geotermalne źródła ciepła do 2 MWt,

2. przebudowa infrastruktury oraz zakup niezbędnych urządzeń wykorzystujących energię
wody wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w
hydroelektrownie o mocy do 5 MWe,

3. budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i
przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,

4. rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz
obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu
umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in.
stacje transformatorowe).

10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne



Typ beneficjenta:

10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3. jednostki administracji rządowej,

4. inne jednostki sektora finansów publicznych,

5. organizacje pozarządowe,

6. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,

7. jednostki naukowe,

8. instytucje edukacyjne,

9. szkoły wyższe,

10. grupy producentów rolnych,

11. przedsiębiorcy,

12. podmioty, które zostały lub mają zostać wybrane do realizacji projektu w formule 
partnerstwa publiczno – prywatnego.



W ramach Działania 10.3.1 przewiduje się stosowanie zaliczek. Szczegółowe zasady
stosowania ww. mechanizmu określone są w Zasadach wdrażania RPO WP 2014-2020.

10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 



Informacje dodatkowe:

Termin składania wniosków: 12.12.2016 r. - 31.01.2017 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 121 841 798 PLN

Minimalna wartość projektu: 300 000 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 10 000 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych 

10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 



Kryteria wyboru projektów 10.3.1  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII –
WSPARCIE DOTACYJNE w ramach RPO WP 2014-2020



Logika oceny projektów dla EFRR i EFS 
w ramach RPO WP 2014-2020



OCENA WYKONALNOŚCI

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

(ZWP)

ZŁOŻENIE WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE

WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH

OCENA FORMALNA

OCENA MERYTORYCZNA

OCENA STRATEGICZNA 

System wyboru projektów RPO WP 2014-2020



10.3.1 Odnawialne źródła energii
Kryteria wyboru projektów: FORMALNE

Poddziałanie  10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 

KRYTERIA FORMALNE

TRYB KONKURSOWY

A. Podstawowe

A.1. Poprawność złożenia wniosku 

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo 

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu 

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna 

A.8. Montaż finansowy projektu

A.9. Cross-financing (nie dotyczy)

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

termin i miejsce

typ, obszar, grupa docelowa, wskaźniki

typ Beneficjenta, rodzaj partnerstwa

wartość projektu, okres realizacji

deklaracja Beneficjenta

kompletność, max limity

zrównoważony rozwój, niedyskryminacja 



KRYTERIA WYKONALNOŚCI

TRYB KONKURSOWY

A. Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu                                                                           

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ 

B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 

technologia i dokumentacja

finanse i ekonomia

10.3.1 Odnawialne źródła energii
Kryteria wyboru projektów: WYKONALNOŚCI



A. Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu W szczególności ocenie podlega wpływ projektu na 
rozwój generacji rozproszonej oraz preferowanych w 
Programie technologii.

A.2. Potrzeba realizacji projektu Oceniany jest stopnień, w jakim projekt jest 
odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak 
również pilność proponowanych działań na tle 
konsekwencji ich zaniechania.
W szczególności ocenie podlega konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii lub 
poprawy jakości powietrza.

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji  
Programu

Oceniane jest zwiększanie zdolności wytwarzania 
energii z OZE oraz redukcji emisji CO2. Ocenie podlegać 
będzie stosunek dofinansowania z Programu do 
efektów mierzonych wielkością dodatkowej zdolności 
wytwarzania energii z OZE. 

A.4. Oddziaływanie projektu Oceniana jest skala (lokalna, powiatowa, regionalna) w 
jakiej realizacja projektu będzie oddziaływać, w 
szczególności przestrzenny zasięg jego realizacji.

10.3.1 Odnawialne źródła energii
Kryteria wyboru projektów: STRATEGICZNA I STOPNIA



B. Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu W szczególności ocena dotyczy zakresu 
rzeczowego projektu, w tym 
pakietowego ukierunkowania 
interwencji, wykorzystania rozwiązań 
innowacyjnych (np. wysokosprawna 
kogeneracja, "wyspy energetyczne").

B.2. Komplementarność projektu Oceniany jest związek projektu z innymi 
przedsięwzięciami (niezależnie od 
źródła finansowania i podmiotu 
realizującego) w szczególności z zakresu 
wykorzystania OZE oraz stopień w jakim 
analizowane projekty i ich rezultaty 
warunkują lub wzmacniają się 
nawzajem. 

10.3.1 Odnawialne źródła energii
Kryteria wyboru projektów: STRATEGICZNA I STOPNIA



C. Specyficzne ukierunkowanie projektu 

C.1. Zgodność z gminnymi dokumentami z zakresu 
energetyki lub gospodarki niskoemisyjnej

Oceniana jest zgodność z gminnymi dokumentami z 
zakresu energetyki lub gospodarki niskoemisyjnej (np. 
założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, strategie/plany 
gospodarki niskoemisyjnej).

C.2. Zgodność z Planem
Zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego i określonymi w
nim zasadami

Oceniana jest zgodność z celami i kierunkami Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego oraz właściwymi dla nich zasadami

C.3. Zaangażowanie kapitału prywatnego Oceniany jest poziom zaangażowania kapitału 
prywatnego w realizację projektu (jaki jest stopień 
współfinansowania projektu z kapitału prywatnego).

C.4. Efekt ekologiczny Oceniany jest efekt ekologiczny projektu mierzony 
stosunkiem nakładów finansowych do planowanych 
efektów realizacji projektu w postaci wielkości 
redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (PM10, 
benzo(α)piren).

C.5. Współpraca mieszkańców Oceniane jest zaangażowanie mieszkańców lub ich 
reprezentacji w przygotowanie projektu.

C.6. SUERMB Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami 
priorytetowymi Planu Działań SUERMB

10.3.1 Odnawialne źródła energii
Kryteria wyboru projektów: STRATEGICZNA I STOPNIA



WYSPA ENERGETYCZNA  – definicja RPS Ekoefektywne 
Pomorze

Wyspa energetyczna

„Niezależny energetycznie system (lokalny) grupujący producentów,
konsumentów oraz prosumentów, charakteryzujący się możliwością
regulacji energii produkowanej i zużywanej w ramach systemu, w czasie
rzeczywistym, jak również możliwością współpracy z innymi, niezależnymi
systemami i lokalnym dystrybutorem energii”

Definicja przyjęta 
w RPS Ekoefektywne Pomorze
Uchwała ZWP nr 931/274/13 
z dnia 8 sierpnia 2013 roku

PV



WYSPA ENERGETYCZNA 

Schemat logiczny

Czy w obszarze realizacji projektu istnieje bądź będzie realizowana sieć elektroenergetyczna?

Czy w obszarze realizacji projektu istnieje bądź będzie 

realizowana sieć ciepłownicza/gazownicza?

TAK NIE

TAK

NIE

PROJEKT NIE 
WPISUJE SIĘ W 

KONCEPCJĘ 
WYSPY 

ENERGETYCZNEJ

Czy w systemie, którego elementem ma być instalacja objęta 

projektem, istnieje stabilne źródło energii elektrycznej?

TAK

NIE

Czy w wyniku realizacji projektu w 

systemie będzie funkcjonować 

stabilne źródło energii elektrycznej

NIE
NASTĘPNY SLAJD



PROJEKT NIE 
WPISUJE SIĘ W 

KONCEPCJĘ 
WYSPY 

ENERGETYCZNEJ

Z POPRZEDNIEGO SLAJDU

Czy w systemie, którego elementem ma być instalacja objęta 

projektem, funkcjonują co najmniej 2 źródła OZE?

TAK
Czy w wyniku realizacji projektu 

w systemie będą funkcjonowały 

co najmniej 2 źródła OZE?

TAK

PROJEKT WPISUJE SIĘ W KONCEPCJĘ WYSPY ENERGETYCZNEJ

Czy wspierany system/źródła uwzględniają elementy umożliwiające regulację energii produkowanej i 

zużywanej w ramach systemu, jak również współpracę z innymi, niezależnymi systemami i lokalnym 

dystrybutorem energii?

TAK

NIE

NIE

WYSPA ENERGETYCZNA 

Schemat logiczny



Kwalifikowalność wydatków w RPO 2014-2020 

Poddziałanie 10.3.1

Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków

• W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne są wydatki
poniesione w okresie kwalifikowalności wskazanym w umowie o dofinansowanie, jednakże nie
wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. oraz nie później niż 30 czerwca 2023 r. (w przypadku
pomocy publicznej okres ten wynikać będzie z właściwego programu pomocowego).

• Zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, do współfinansowania z UE nie można
przedłożyć projektów fizycznie zakończonych (w przypadku robót budowlanych) lub w
pełni zrealizowanych (w przypadku dostaw i usług) przed dniem złożenia do IZ RPO WP/IP
wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie płatności zostały przez
beneficjenta dokonane. Przez projekt zakończony/zrealizowany należy rozumieć projekt dla
którego przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie nastąpił odbiór ostatnich robót,
dostaw lub usług.



Ocena kwalifikowalności wydatków

• Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku
przeprowadzonych postępowań stosuje się wersję Wytycznych obowiązujących w

dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy.

• Do oceny prawidłowości wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu stosuje
się wersję Wytycznych obowiązujących w dniu poniesienia wydatku.

Kwalifikowalność wydatków w RPO 2014-2020 

Poddziałanie 10.3.1



Warunki kwalifikowalności wydatku

• został faktycznie poniesiony,

• jest zgodny z przepisami prawa,

• jest zgodny z RPO WP i SzOOP,

• został uwzględniony w budżecie projektu,

• został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie,

• jest niezbędny do realizacji celów projektu

• został poniesiony w związku z realizowanym projektem,

• został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny

• został należycie udokumentowany,

• został wskazany we wniosku o płatność,

• dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót 
zrealizowanych,

• jest zgodny z innymi warunkami uznania wydatku za kwalifikowalny.

Kwalifikowalność wydatków w RPO 2014-2020 

Poddziałanie 10.3.1



Limity w kwalifikowalności w ramach RPO 2014-2020

• Zakup nieruchomości do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych – niezależnie czy 
nieruchomość zabudowana, czy nie. 

• Koszty informacji i promocji nie więcej niż 3% całkowitych kosztów kwalifikowalnych 
projektu oraz nie więcej niż 50.000 PLN (EFRR).

• Koszty pośrednie – nie zostały przewidziane w ramach Działania 10.3

• Koszty zatrudnienia do projektu księgowej, kierownika projektu, koordynatora projektu 
stanowią koszty personelu  pośredniego. 

• Koszty personelu pośredniego mogą być rozliczane również na bazie rzeczywiście 
poniesionych wydatków. Limit na takie wydatki w projekcie wynosi 7%, jednak nie więcej niż 
500.000 PLN.



Wydatki na promocję projektu

• Za kwalifikowalne uznaje się wydatki na działania służące informacji o
projekcie.

• Za kwalifikowalne można uznać jedynie koszty informacji i promocji
integralnie związane z realizacją projektu, co oznacza, że powinny być ściśle
związane z przedmiotem projektu oraz powinny przekazywać informacje na
temat celów, jakie zostaną osiągnięte poprzez realizację tego projektu.
Materiały informacyjne i promocyjne wykonane w ramach realizacji projektu
powinny nieść za sobą przede wszystkim wartość komunikacyjną a nie
upominkową.



WNIOSEK FORMULARZ
WNIOSKU 

+ ZAŁĄCZNIKI=

WYŚLIJ
DOSTARCZ

+

Generator Wniosków Aplikacyjnych

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

o dofinansowanie projektu



Podstawę przygotowania Załączników stanowi 

Instrukcja przygotowania załączników 
do wniosku o dofinansowanie projektu 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu). 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Studium Wykonalności
Załącznik 1

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
przygotowania Studiów Wykonalności

Regulamin konkursu, 
załącznik nr 4



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Załącznik 2.1.

Informacja o zakresie przeprowadzonej 
procedury oceny oddziaływania na 
środowisko



Zał 2.2. Dokumenty dotyczące procedury oceny
oddziaływania projektu na środowisko

Zał 2.3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego 
za monitorowanie obszarów Natura 2000 + mapa 
+ KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia)

Zał 2.4. Oświadczenia GDOŚ, jeśli dotyczy

Zał 2.5. Zaświadczenie RDW wraz z wnioskiem, na
podstawie którego je uzyskano.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Wydaje
RDOŚ

+

Załącznik 2.1.



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Tabelaryczne zestawienie wszystkich 
opracowań składających się na dokumentację 
techniczną.

Zał 3.3. Prawomocne pozwolenie 
na budowę / zgłoszenie zamiaru 
wykonywania robót budowlanych+

Załącznik 3.1



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Tabelaryczne zestawienie wszystkich 
opracowań składających się na dokumentację 
techniczną.

Na zakres projektu, którego 
realizacja nie wymaga 
zezwoleń, zgodnie z 
obowiązującym prawem

Załącznik 3.1a



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Oświadczenie dotyczące realizacji projektu w 
trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

Zał 3.3. Program Funkcjonalno -
Użytkowy+

Załącznik 3.2



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

+

Tabela finansowa

Zasady Wdrażania 
RPO WP 2014 – 2020

Rozdział 3.5

dokumenty poświadczające 
zachowanie zasad przejrzystości i 
równego traktowania podmiotów, w 
przypadku:

Partner wiodący jako jednostka 
sektora finansów publicznych + 

jednostka spoza sfp

Załącznik 4

Umowa Partnerska



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

NIE SĄ WYMAGANE w stosunku 
do jednostek samorządu 
terytorialnego

potwierdzenia, że osoba lub 
osoby, które podpisały wniosek o 
dofinansowanie projektu są 
osobami uprawnionymi do 
reprezentowania wnioskodawcy. 
Załączone dokumenty powinny 
być aktualne na dzień złożenia 
wniosku.

+
Załącznik 5

Dokumenty określające 
status prawny 

wnioskodawcy i 
partnerów projektu



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

lub

Załącznik 6.2

Formularz informacji 
przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc 

inną niż pomoc w 
rolnictwie lub 

rybołówstwie, pomoc de 
minimis lub pomoc de 
minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie

Załącznik 6.1

Informacje niezbędne 
do ubiegania się o 
pomoc de minimis



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Wnioskodawca, według własnego uznania, 
ma możliwość dołączenia innych 

załączników mogących pomóc w należytej 
ocenie złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu.

W ramach załączników dodatkowych 
można dostarczyć np. Plany Gospodarki 
Niskoemisyjnej, aby wykazać spełnienie 
preferencji punktowanej na etapie oceny 

strategicznej.

Załącznik 8

Załączniki dodatkowe



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Wersja elektroniczna:

• Formularz wniosku PDF z GWA

• Formularz wniosku PDF_skan

• Analiza finansowa w pliku xls lub równoważnym

• Załączniki



Obowiązki informacyjne beneficjenta

1. Oznaczanie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz
znakiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

• wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu (jeśli takie
działania będziesz prowadzić): np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony
internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje,
spotkania;

• wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, które podajesz do
wiadomości publicznej np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty,
wzory umów, wzory wniosków;

• dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie
np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i
warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich
korespondencję, umowy.
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Dodatkowo:

2. Umieszczenie plakatu lub tablicy (informacyjnej i/lub pamiątkowej) w miejscu realizacji
projektu;

3. Umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową);

4. Przekazywanie osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt
uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji,
warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz przekazywać informację w innej
formie np. słownej;

5. Dokumentowanie działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach
projektu.
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Plakat

Plakat musi być umieszczony w widocznym miejscu nie 
później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania. Plakat 

możesz zdjąć po zakończeniu projektu. 

Plakat umieszczamy, gdy 

wartość projektu 

nie przekracza 500 tys. euro
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Plakat musi zawierać:

1. nazwę beneficjenta,

2. tytuł projektu,

3. cel projektu (opcjonalnie),

4. wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),

5. zestaw logo – znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego,

6. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Na plakacie można umieścić także dodatkowe informacje o projekcie. 
Ważne jest, aby elementy, które muszą się znaleźć na plakacie były nadal czytelne i 
wyraźnie widoczne. 
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Tablica informacyjna

Tablicę informacyjną umieszczamy, jeśli realizowany jest 
projekt współfinasowany 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub 
Funduszu Spójności, który w ramach programu uzyskał 

dofinansowanie na kwotę powyżej 500 tys. euro i który 
dotyczy: 

a) działań w zakresie infrastruktury lub 

b) prac budowlanych. 
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Tablica pamiątkowa 

Tablicę pamiątkową umieszczamy po zakończeniu realizacji 
projektu dofinasowanego na kwotę powyżej 500 tys. euro, 

który polegał na:

a) działaniach w zakresie infrastruktury lub 

b) pracach budowlanych lub 

c) zakupie środków trwałych.
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Tablica informacyjna i pamiątkowa musi zawierać:

1. nazwę beneficjenta, 
2. tytuł projektu,
3. cel projektu,
4. zestaw logo – znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego,
5. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Dobrze wykonana tablica informacyjna może posłużyć jako tablica 
pamiątkowa po skończeniu realizacji projektu.
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Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego muszą być zawsze umieszczone w
widocznym miejscu.

Znak Funduszy Europejskich umieszczamy zawsze z lewej strony, natomiast znak
Unii Europejskiej z prawej.

Znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego powinien być
umieszczony pomiędzy znakiem FE a znakiem UE.

Przykładowe zestawienie znaków składa się ze znaku Funduszy Europejskich i znaku Unii
Europejskiej oraz znaku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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Gdy nie jest możliwe umiejscowienie
znaków w poziomie, można zastosować
układ pionowy.

W tym ustawieniu znak Funduszy
Europejskich z nazwą programu znajduje
się na górze, a znak Unii Europejskiej na
dole.

Znak Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego umieszczamy
pomiędzy znakiem FE a znakiem UE.
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Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy 
w jednej linii – nie może przekraczać czterech 

łącznie ze znakami FE oraz UE, a w przypadku 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 również znakiem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego.
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W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i 
promocyjnych 

(z wyjątkiem tablic informacyjnych i pamiątkowych) oraz na 
dokumentach można umieścić logo beneficjenta, logo 

partnera projektu, logo projektu, czy logo instytucji 
pośredniczącej lub wdrażającej.

Nie możesz umieszczać natomiast znaków wykonawców, 
którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie 

są beneficjentami. 
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Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza 
zestawieniem (linią znaków FE-UE).

Uwaga!
Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki 
(logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością 

lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.
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Jaki zastosować znak funduszu?

Jeśli projekt jest dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zestawieniu 
znaków używamy znaku Unii Europejskiej 
z nazwą funduszu EFRR:
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Jaki zastosować znak funduszu?

Jeśli projekt jest dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w zestawieniu znaków 
używamy znaku Unii Europejskiej 
z nazwą funduszu EFS:
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Finansowanie z dwóch źródeł:

Jeśli projekt finansowany jest z więcej niż jednego 
funduszu polityki spójności należy zastosować podpis 
Europejskie Fundusze Strukturalne 
i Inwestycyjne
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Generator wniosków o płatność



Dziękuję za uwagę

Paweł Detmer
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku
Zespół Doradców Energetycznych
pawel.detmer@wfos.gdansk.pl

doradztwo@wfos.gdansk.pl
tel. (58)-743-18-81

Źródło: Materiały udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
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