
 
 

Projekty realizowane w partnerstwie – powiązania partnerów 
 

 

1. Pytanie: Czy gmina może zawrzeć porozumienie partnerskie ze wspólnotami 

mieszkaniowymi, w których jako członek i jednocześnie Lider w projekcie posiada 

ponad 25 % praw głosu? 

 

Odpowiedź: W konkursie do działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków 

wielorodzinne budynki mieszkalne mogą być składane projekty partnerskie. W takim 

przypadku obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest zawarta umowa / 

porozumienie o partnerstwie. 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 Ustawy z dna 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 

(Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.), w celu wspólnej realizacji projektu może zostać 

utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu 

albo umowie o partnerstwie.  

Wyboru partnerów należy dokonać zgodnie z zapisami art. 33 ust. 2-4 ww. 

ustawy wdrożeniowej. W postępowaniu związanym z wyłonieniem podmiotów spoza 

sektora publicznego do wspólnej realizacji zadań w projekcie podmiot, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych musi przestrzegać zasady przejrzystości i równego traktowania 

podmiotów, w szczególności poprzez: 

1. ogłoszenie otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze 

wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów; 

2. uwzględnienie przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego 

partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera 

w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów 

o podobnym charakterze; 

3. podanie do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji  

o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. 

Porozumienie lub mowa o partnerstwie muszą być zawarte przed złożeniem wniosku 

o dofinasowanie projektu, czyli najpóźniej w dniu 8 września 2016 r. Wszelkie 

zmiany partnerów, ich dodawanie czy usuwanie po dniu złożenia wniosku są 

niedopuszczalne z perspektywy istotnej modyfikacji projektu, i będą skutkować oceną 

negatywną projektu. 

Ustawa wdrożeniowa (art. 6) zastrzega, że niedopuszczalne jest zawarcie 

partnerstwa pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1. 



Zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ww. załącznika I do rozporządzenia KE (UE) nr 

651/2014 za podmioty „powiązane” uznawane są takie, które: 

a) mają większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli 

udziałowca/akcjonariusza lub członka; 

b) mają prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 

c) mają prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na 

podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego 

statucie lub umowie spółki; 

d) są udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa  

i kontrolują samodzielnie, na mocy umowy z innymi 

udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, 

większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym 

przedsiębiorstwie. 

 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że powiązania o których mowa wyżej, mogą 

występować za pośrednictwem: 

 podmiotu trzeciego, 

 pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających 

wspólnie, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym 

samym rynku (…). 

 

Jeżeli Gmina posiada ponad 25% praw głosu / udziałów w każdej ze wspólnot 

uczestniczących w projekcie, ale nie więcej niż 50%, wspólnoty te nie są w stosunku 

do niej – lidera w projekcie jednostkami powiązanymi. Powiązania nie będą także 

występować pomiędzy wspólnotami względem siebie, jeżeli pomiędzy nimi nie 

zachodzą relacje wskazane powyżej. Kwestia ta wymaga zbadania przez 

Wnioskodawcę przed złożeniem wniosku.  

 
 
 


