Pytanie 1:
Czy lampy solarne (autonomiczne - nie wymagające podłączenia do sieci, zero emisyjne) oświetlające
ścieżkę rowerową, czyniąc ją bardziej dostępną i bezpieczną mogą stanowić jeden z elementów
dodatkowych, kwalifikowanych projektu?
Odpowiedź BSAO:
Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SZOOP (EFRR) (wersja nr 10, marzec 2016 r.) w ramach poddziałania
3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej kwalifikowalne będą między innymi wydatki
związane bezpośrednio z realizacją projektu (…) koszty budowy i przebudowy oświetlenia. Koszt
budowy i przebudowy oświetlenia powinien stanowić element dodatkowy projektu widzianego w
kontekście zmian w mobilności miejskiej, w celu ograniczenia emisji związanych z transportem, w tym
CO2, łagodzenia negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców miast oraz zwiększenia
efektywności energetycznej systemu transportowego.
Pytanie 2:
Projekt partnerski zakłada 3 zadania infrastrukturalne (budowa ścieżek rowerowych):
1) Budowa ścieżki rowerowej na odc. X (zadanie realizowane przez Gm. X),
2) Budowa ścieżki rowerowej na odc. Y (zadanie realizowane w większym zakresie przez Gm. Y.
oraz przez X )
3) Budowa ścieżki i kładki pieszo-rowerowej w m. Z (zadanie realizowane przez Z)
Czy dokumenty:
- Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000,
- Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną,
będącymi załącznikami do Formularza w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik 2.1
do wniosku o dofinansowanie) powinny zostać złożone dla każdego zadania z osobna czy dla całego
projektu (wszystkich zadań) przez Lidera?
Odpowiedź BSAO:
Opisane przez Państwa zadania infrastrukturalne nie dają całościowego obrazu projektu i nie wskazują
w sposób jednoznaczny zakresu zadań realizowanych przez poszczególnych Partnerów projektu
i ustaleń dotyczących zawiązanej przez Państwa umowy partnerskiej, tym samym nie jest możliwe
zajęcie ostatecznego stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Co do zasady, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu – Instrukcją wypełniania
załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców:
(…) W przypadku, gdy dany projekt składa się z więcej niż jednego przedsięwzięcia, dla każdego
takiego przedsięwzięcia należy odrębnie wypełnić formularz- zał. 2.1, przy czym treść punktów A.1, oraz
A.7 i A8 (o ile znajduje zastosowanie) może być identyczna dla wszystkich przedsięwzięć wchodzących
w skład projektu (pojęcie „przedsięwzięcie” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
W związku z powyższymi zapisami to Wnioskodawca dokonuje oceny czy projekt stanowi jedno
przedsięwzięcie, zgodnie z ww. ustawą, czy każde zadanie infrastrukturalne wchodzące w skład
projektu stanowi odrębne przedsięwzięcie i zgodnie z powyższymi zapisami składa odpowiednio jeden
lub kilka formularzy w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik 2.1 do wniosku
o dofinansowanie). Ponadto zapisy dokumentacji konkursowej nie precyzują nigdzie obowiązków
Wnioskodawcy w zakresie składania dokumentacji tj. Deklaracji organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów NATURA 2000 oraz Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę

wodną w podziale na każde zadanie lub dla całego projektu, w związku z powyższym to wnioskodawca
mając na uwadze zakres zawartego partnerstwa (obowiązków każdego z partnerów), jak również
charakter całego projektu winien ocenić, która z form jest dla Wnioskodawcy najbardziej odpowiednia.
Pytanie 3
Jeśli ww. dokumenty trzeba sporządzić dla każdego z zadań z osobna, kto ma wystąpić do właściwego
organu o wydanie powyższych deklaracji w przypadku zadania nr 2 (większa część realizowana przez
Y)?
Opisane przez Państwa zadania infrastrukturalne nie dają całościowego obrazu projektu i nie wskazują
w sposób jednoznaczny zakresu zadań realizowanych przez poszczególnych Partnerów projektu
i ustaleń dotyczących zawiązanej przez Państwa umowy partnerskiej, tym samym nie jest możliwe
zajęcie ostatecznego stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Odpowiedź na powyższe pytanie została zawarta w poprzednim pytaniu.
Pytanie 4
Na zadanie nr 2 nie została wydana jeszcze Decyzja ZRID, pozostałe tak. Planowany termin wydania tej
decyzji to czerwiec 2016. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu w momencie
składania wniosku o dofinansowanie załączenie ww. załącznika nie jest bezwzględne, jednak należy go
dostarczyć do czasu podpisania umowy o dofinansowanie. Czy w związku z powyższym poza
Oświadczeniem o dostarczeniu dokumentu niezwłocznie po jego otrzymaniu, należy dołączyć do
wniosku o dofinansowanie inny dokument np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego zadania?
Odpowiedź BSAO:
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu – Instrukcją wypełniania załączników do
wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców:
(…) 3.1. KOPIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ BĄDŹ
ZGŁOSZENIA BUDOWY W momencie składania wniosku o dofinansowanie przedstawienie jednego
z wyżej wymienionych dokumentów nie jest bezwzględne, jednakże do czasu podpisania umowy
o dofinansowanie projektu ze środków EFRR wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć kserokopię
jednego z dokumentów do IOK. Załączone dokumenty powinny być prawomocne i aktualne.
W związku z powyższym w przypadku braku wymaganej dokumentacji Wnioskodawca powinien
przynajmniej złożyć oświadczenie o braku możliwości jej złożenia w wymaganym terminie wraz
z podaniem terminu do którego zobowiązuje się dostarczyć wymagany dokument.
Wnioskodawca powinien złożyć wszelką dokumentację będącą w jego posiadaniu, która jest
wymagana zgodnie z Regulaminem konkursu. Dokumentacja wymagana w konkursie, której złożenie
jest niezbędne została szczegółowo opisana przez IOK m.in. w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu
– Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla
pozostałych wnioskodawców. Przypadki, w których należy złożyć dokumenty dotyczące
zagospodarowania przestrzennego zostały opisane w punkcie 3.2 ww. Instrukcji.
Pytanie 5
Brak Decyzji ZRID uniemożliwia sporządzenie Załącznika nr 7 do wniosku o dofinansowanie
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomości zarówno Y (w całym zakresie) i X (część zakresu).
Czy istnieje możliwość złożenia przez Y i X Załącznika nr 7 wraz z dokumentami potwierdzającymi zgody
właścicieli gruntów na zajęcie terenu?
Po wydaniu Decyzji ZRID nastąpiła by korekta Załącznika nr 7 do wniosku.

Opisane przez Państwa zadania infrastrukturalne nie dają całościowego obrazu projektu i nie wskazują
w sposób jednoznaczny zakresu zadań realizowanych przez poszczególnych Partnerów projektu
i ustaleń dotyczących zawiązanej przez Państwa umowy partnerskiej, tym samym nie jest możliwe
zajęcie ostatecznego stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Co do zasady jednak wszyscy wnioskodawcy do wniosku o dofinansowanie winni dołączyć oświadczenie
potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością objętą inwestycją (realizacją projektu),
podpisane przez osoby upoważnione. W celu skorygowania/ weryfikacji informacji zawartych
w projekcie oraz w celu weryfikacji trwałości IOK może poprosić o złożenie przez wnioskodawcę
dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu (np. umowy najmu,
użyczenia itd.)
W związku z powyższym Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie powinien być wypełniony w takim
zakresie, w jakim jest to możliwe przez Wnioskodawcę a przedstawione informacje powinny być spójne
z dokumentacją techniczną i wskazaniami map ewidencyjnych, jak również dokumentacją którą była
przez Państwa składana na etapie ubiegania się o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
W przypadku braku dokumentacji niezbędnej na etapie aplikowania o dofinansowanie, Wnioskodawca
może również przedkładać dodatkowe dokumenty lub złożyć stosowne oświadczenie np.
o konieczności aktualizacji załącznika nr 7 do wniosku o dofinansowanie po uzyskaniu wymaganej
Decyzji ZRID.

Pytanie 6
W dokumentacji technicznej, która była zlecona i opracowana jeszcze w roku 2013 występują
rozbieżności w nazewnictwie zadań w stosunku do opisu zadań w projekcie.
Czy wyżej opisane niezgodności nazewnictwa mogą mieć wpływ na ocenę wniosku o dofinasowanie?
Odpowiedź BSAO:
Ponieważ przytoczone przez Państwa opisy zadań infrastrukturalnych nie dają całościowego obrazu
projektu, IOK nie jest w stanie zająć ostatecznego stanowiska w sprawie. Ocena projektu odbywać się
będzie po zakończeniu naboru wniosków i składać się będzie z etapów opisanych w załączniku nr 1 do
Regulaminu konkursu, jak również opisanych w Regulaminie Pracy komisji Oceny Projektów oceniającej
projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020.
Zaleca się (w przypadku występowania jakiekolwiek rozbieżności w nazewnictwie poszczególnych
zadań) w celu nadania przejrzystości dokumentacji i możliwości jej oceny załączenia stosownych
wyjaśnień/oświadczeń ze wskazaniem występujących różnic, jednakże na tym etapie IOK nie jest w
stanie odnieść się do oceny technicznych aspektów projektu a tym samym ich oceny.
Czy mamy złożyć oświadczenie, że niezgodności te wynikają z faktu, że do opracowania
dokumentacji przystąpiono w czasie kiedy nie znaliśmy jeszcze szczegółowych warunków
współpracy w ramach powstałego partnerstwa, zakresu projektu i kryteriów naboru wniosków
w ramach w/w działania?
Odpowiedź BSAO:

Wnioskodawca ma prawo załączyć dodatkową dokumentację, która ułatwi ocenę projektu i pozwoli
na przejrzystość zapisów. Ww. oświadczenie czy wyjaśnienie w przypadku rozbieżności pomiędzy
dokumentacją techniczną a opisem zadań powinno być przez Państwa załączone do wniosku
o dofinansowanie projektu. Ocena dokumentacji nastąpi za zapoznaniu się z całością projektu.

