
 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 

3.1 ROZWÓJ OZE – KONKURS OGÓLNY  
I KONKURS DEDYKOWANY DLA MOF  

 

I. Ile wniosków w jednym konkursie może złożyć gmina i jej 
spółka? 

1. W przypadku projektów składanych w 3.1 Rozwój OZE -  konkurs ogólny: 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 13) Regulaminu konkursu jeden podmiot uprawniony do ubiegania 

się o wsparcie w ramach danego konkursu może być samodzielnym wnioskodawcą lub 
liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie. Ograniczenie nie obejmuje projektów 
dotyczących robót budowlanych w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy sieci 
ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE (3 typ 
projektów). 

Gmina i jej spółka komunalna są traktowane jako odrębni wnioskodawcy. Gmina może 
złożyć 1 wniosek oraz spółka komunalna może złożyć 1 wniosek na odrębny zakres 
rzeczowy. 

 

3.1 Rozwój OZE – 
konkurs ogólny 

 

Gmina Spółka komunalna Zgodność z 
Regulaminem 

1 wniosek 1 wniosek TAK 

1 wniosek - TAK 

- 1 wniosek TAK 

 

Ponadto, w ramach konkursu ogólnego, o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy i spółki 
komunalne gmin z poszczególnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF), o ile 
w ramach danego MOF-u, na terenie którego zlokalizowana jest gmina i jest siedziba 
spółki komunalnej, nie będzie realizowany projekt strategiczny dla MOF w zakresie 
działania 3.1 Rozwój OZE, który zostałby zgłoszony do dofinansowania w ramach 
konkursu dedykowanego dla MOF dla działania 3.1 Rozwój OZE. 

 

W ramach konkursu ogólnego o dofinansowanie nie mogą ubiegać się gminy 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF), ani spółki komunalne gmin ROF. 

  

2. W przypadku projektów składanych w 3.1 Rozwój OZE - konkurs dedykowany dla MOF: 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 12) Regulaminu konkursu jeden podmiot uprawniony do ubiegania 

się o wsparcie w ramach danego konkursu może być samodzielnym wnioskodawcą lub 
liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie. Ograniczenie nie obejmuje projektów 
dotyczących robót budowlanych w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy sieci 
ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE (3 typ 
projektów). 

Ponadto, jeżeli część gmin tworzących dany MOF ubiega się o dofinansowanie projektu 
strategicznego dla MOF w ramach konkursu dedykowanego dla MOF, to pozostałe gminy  
z terenu tego MOF, które nie będą uczestniczyć w realizacji w/w projektu, nie będą mogły 
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złożyć indywidualnych projektów w tym samym priorytecie inwestycyjnym w danym 
Działaniu/Poddziałaniu w konkursie ogólnym (§ 3 ust. 2 pkt 13) Regulaminu konkursu dla 

MOF). 

Wszystkie gminy MOF, w tym miasta na prawach powiatu, oraz ich związki i stowarzyszenia, 
jednostki im podległe, mającymi siedzibę na terenie MOF zobowiązane są do realizacji  
w pierwszej kolejności projektów strategicznych dla MOF wynikających ze Strategii MOF. 

W ramach konkursu dedykowanego dla MOF o dofinansowanie nie mogą ubiegać się gminy 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF), ani spółki komunalne gmin ROF. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dedykowanych dla MOF znajdują się w zał. nr 
6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 pn. Założenia do 
konkursów dedykowanych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach RPO WP 
2014-2020, osi priorytetowych I-VI finansowanych z EFRR. 

 
3. W sytuacji, gdy przynajmniej jedna z gmin z obszaru danego MOF ubiega się 

o dofinansowanie projektu strategicznego dla MOF w ramach konkursu dla MOF, spółka 
komunalna gminy, ani z tej ani z innych gmin danego MOF, nie może ubiegać się o 
dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogólnego. 

 
Gmina z MOF 

Spółka komunalna 
gminy z MOF 

Zgodność z 
Regulaminem 

Konkurs dla 
MOF 

1 wniosek w konkursie 
dla MOF 

- 

NIE 
Konkurs 
ogólny 

- 
1 wniosek 

w konkursie ogólnym 
 

 
4. W sytuacji, gdy spółka komunalna gminy z obszaru danego MOF ubiega się 

o dofinansowanie projektu strategicznego wynikającego ze Strategii MOF w ramach 
konkursu dla MOF, to żadna z gmin tego MOF nie może ubiegać się o dofinansowanie 
projektu w ramach konkursu ogólnego.  

 

 
Gmina z MOF 

Spółka komunalna 
gminy z MOF 

Zgodność z 
Regulaminem 

Konkurs dla 
MOF 

- 
1 wniosek w konkursie 

dla MOF 

NIE 
Konkurs 
ogólny 

1 wniosek 
w konkursie ogólnym 

 

- 

 

 


