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Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków  
nr RPPK.05.02.00-IZ.00-18-002/17  

dla działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych 
 
 

1. W związku z ogłoszonym naborem i chęcią aplikowania w ramach działania 5.2 

Infrastruktura Terminali Przeładunkowych zwracam się z pytaniem, czy w ramach 

wydatków kwalifikowanych jest możliwość uwzględnienia rezerwy na 

nieprzewidziane wydatki w projekcie (jako 10%) wydatków infrastrukturalnych na 

projekt? 

 
Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach RPO WP 2014-2020 (rozdział 6.2), wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek 

spełniający łącznie między innymi następujące warunki: 

 jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa 

krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, 

jeśli mają zastosowanie, 

 jest zgodny z RPO WP 2014-2020 i SZOOP, 

 został uwzględniony we wniosku o dofinansowanie. 

 

Wobec powyższego nie ma możliwości uwzględnienia w wydatkach kwalifikowanych 

kategorii, co do której nie ma pewności jakie konkretnie wydatki zostały w jej ramach 

zaplanowane. W przypadku braku jednoznacznego wskazania konkretnych robót 

budowlanych, usług czy dostaw objętych daną kategorią Instytucja Zarządzająca nie będzie 

miała możliwości potwierdzenia spełnienia ww. warunków, tj. zgodności z obowiązującymi 

przepisami, a tym samym nie będzie możliwości potwierdzenia kwalifikowalności, czyli 

możliwości objęcia dofinansowaniem. 

Ponadto zgodnie z rozdziałem 6.3, pkt 21 ww. Wytycznych niekwalifikowane są 

zamówienia uzupełniające nieujęte we wniosku o dofinansowanie (powstałe w trakcie 

realizacji projektu). 

 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z rozdziałem 7.1 pkt 7 Instrukcji do 

studium wykonalności stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu dla naboru 

wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Infrastruktura terminali 

przeładunkowych (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 279/5544/17 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28-02-2017) w ramach RPO WP 2014-2020 rezerwy 

tworzone na pokrycie wydatków inwestycyjnych nie są kwalifikowane, bez względu na 

uzasadnienie. 

 
2. Proszę o rozwianie wątpliwości w zakresie wydatkowania (koszt 

kwalifikowania) nadzoru budowlanego. Wydatek jest bezpośrednio związany z 
realizacją zadania inwestycyjnego prace budowlano-montażowe, wydatek 
będzie odzwierciedlony we wniosku o dofinansowanie. Czy tym samym 
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wydatek, jeżeli jest niezbędny do realizacji prac budowlano montażowych 
będzie wydatkiem kwalifikowanym? Czy jeżeli nie jest, czy musi znajdować się 
w kosztach niekwalifikowanych w projekcie? 

 
Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach RPO WP 2014-2020 (rozdział 6.19.2), wydatki związane z zapewnieniem 

odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi 

mogą być uznane za kwalifikowalne zarówno w przypadku, gdy zawierana jest odrębna 

umowa na nadzór nad robotami budowlanymi, jak również, gdy nadzór nad robotami 

budowlanymi jest realizowany przez pracowników beneficjenta posiadających odpowiednie 

kwalifikacje.  

W przypadku, gdy nadzór nad robotami budowlanymi jest realizowany przez 

pracowników beneficjenta posiadających odpowiednie kwalifikacje, wydatki związane 

z wynagrodzeniami dla pracowników beneficjenta realizujących nadzór nad robotami 

budowlanymi mogą być uznane za kwalifikowalne na warunkach wskazanych w podrozdziale 

6.15 ww. Wytycznych.  

Wydatki związane z prowadzeniem nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi 

przez projektanta w zakresie zgodnym z prawem oraz niezbędnym dla realizacji projektu 

również mogą być uznane za kwalifikowalne.  

Ponadto wydatki ponoszone w związku z decyzją właściwego organu zobowiązującą 

do ustanowienia specjalistycznego nadzoru (nadzór archeologiczny, konserwatorski) 

w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu mogą być także uznane za kwalifikowalne.  

 

Należy zwrócić uwagę, że wskazane wyżej wydatki mogą zostać uznane za 

kwalifikowane w projekcie pod warunkiem spełnienia wszystkich zasad kwalifikowania 

wydatków wynikających z ww. Wytycznych oraz Regulaminu konkursu dla naboru wniosków 

o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych 

(załącznik nr 1 do Uchwały Nr 279/5544/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 28-02-2017).  

 

Jeżeli w ramach projektu zaplanowano usługę inżyniera kontraktu musi być ona 

przedstawiona w załączniku nr 9 do wniosku, tj. Specyfikacji usług. Nie należy natomiast 

sporządzać specyfikacji dla usługi związanej z nadzorem inwestorskim. W studium 

wykonalności natomiast należy określić zakres wszystkich usług przewidzianych do realizacji 

w ramach projektu, opisać czego dotyczą i dlaczego są niezbędne. 

3.  Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji do jakiej wysokości koszt 

przygotowania Studium Wykonalności dla projektu budowy terminala 

przeładunkowego - działanie 5.2, może być kosztem kwalifikowanym, podobnie 

dokumentacja środowiskowa, również jaką kwotę maksymalnie możemy zaliczyć 

do kosztów kwalifikowanych? 

 
Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach RPO WP 2014-2020 (rozdział 6.19.1), do współfinansowania kwalifikują się 

wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację dokumentacji związanej 

z przygotowaniem projektu, w tym także na opracowanie studium wykonalności. Jednakże 
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maksymalny kwalifikowalny koszt studium wykonalności dla projektów realizowanych 

w ramach działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych wynosi 15 000 PLN. 

 

Ponadto jako koszty kwalifikowane mogą zostać uznane wydatki niepodlegające 

limitom, które zostały poniesione na przygotowanie niezbędnych decyzji administracyjnych 

(np. w związku z oceną oddziaływania na środowisko), map lub szkiców sytuujących projekt, 

a także innej dokumentacji technicznej lub finansowej, o ile jej opracowanie jest niezbędne 

do przygotowania lub realizacji projektu, z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 26 podrozdziału 6.3 

ww. Wytycznych.  

Wszystkie wyżej wymienione wydatki kwalifikują się w proporcji, w jakiej odnoszą się 

do realizowanego projektu.  

Wyjątek stanowi koszt związany z przygotowaniem i wypełnieniem formularza wniosku 

o dofinansowanie, który w całości stanowi wydatek niekwalifikowany w projekcie. 

 


