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Analiza uwarunkowań dot. możliwości kontraktacji środków dla 

projektów zintegrowanych  

w ramach konkursu nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 i nr 

RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 

 

Ocena projektów w ramach konkursu zintegrowanego NR RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 

i nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16, pokazała, iż część ocenionych projektów spełnia wymagania 

tylko jednego funduszu. Dotyczy to 6 projektów, które uzyskały pozytywną ocenę w ramach EFRR 

(RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16) oraz negatywną ocenę w ramach EFS (RPKP.10.02.01-IZ.00-04-

032/16) oraz jednego projektu, który uzyskał pozytywną ocenę w ramach EFS (RPKP.10.02.01-IZ.00-

04-032/16) natomiast negatywną ocenę w ramach EFRR (RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16). Zgodnie z 

ideą konkursu zintegrowanego, w takiej sytuacji, nie jest możliwe podpisanie umów dot. projektów z 

EFRR zintegrowanych z negatywnie ocenionymi projektami z EFS oraz umów dot. projektów z EFS 

zintegrowanych z negatywnie ocenionymi projektami EFRR. Z uwagi na fakt, że ww. projekty 

zintegrowane zostały już pozytywnie zaopiniowane również w zakresie zintegrowania na etapie 

opiniowania Strategii OSI i ORSG, IZ RPO WK-P zdecydowała się rozważyć czy możliwe byłoby 

dopuszczenie złożenia wniosków o dofinansowanie dot. ocenionych negatywnie projektów z EFS 

w innych konkursach  z działania 10.2.1  i powiązanie ich z pozytywnie ocenionymi projektami z EFRR 

oraz konkursach z działania 6.3.1. i powiązania ich z pozytywnie ocenionymi projektami z EFS. Cel 

projektów zintegrowanych byłby zachowany a działanie takie umożliwiłoby szybszą kontraktację tych 

środków.  

IZ RPO WK-P przeprowadziła analizę mającą na celu zweryfikowanie czy zaproponowane rozwiązanie 

nie spowoduje nierównego traktowania beneficjentów lub potencjalnych wnioskodawców obu 

działań oraz określenie warunków zastosowania zaproponowanego rozwiązania. 

 

 

1. Ocena wniosków preselekcyjnych 

Na etapie oceny preselekcyjnej odrzuconych zostało 8 wniosków (lista w załączeniu). Etap preselekcji 

miał zagwarantować, że do dofinansowania przyjęte zostaną projekty, które spełniają warunki 

projektu zintegrowanego. Na tym etapie ocenie podlegało między innymi czy dla realizacji działań 

zaplanowanych w ramach EFS niezbędne są działania infrastrukturalne, możliwe do sfinansowania 

z EFRR. W związku z tym, iż na późniejszych etapach oceny nie przewidziano weryfikacji tego aspektu, 

niezbędne jest aby warunkiem uznania projektu EFS lub EFRR, zgłoszonego w ramach kolejnych 

konkursów za zintegrowany i uzasadniający działania w ramach konkursu zintegrowanego, była 

weryfikacja zgodności z założeniami wniosku preselekcyjnego złożonego w odpowiedzi na konkurs 

zintegrowany.  



2. Potencjalni beneficjenci 

Zgodnie z zapisami rozdz. 4 Regulaminu konkursu projekty zintegrowane, na które ogłaszany jest 

nabór wniosków o dofinansowanie projektu, realizowane są w ramach RPO WK-P  2014-2020: Osi 

Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3  Inwestycje 

w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną oraz Osi 

Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 

10.2.1 Wychowanie przedszkolne. Przedmiotowe projekty muszą wynikać ze strategii dotyczącej 

Obszaru Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych lub strategii dotyczącej 

Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

W Strategiach ORSG i OSI ujęto łącznie 44 propozycje projektowe z zakresu infrastruktury 

przedszkolnej. W ramach naboru wniosków preselekcyjnych złożono łącznie 46 wniosków, w tym 36 

dotyczących propozycji projektowych ujętych w strategiach obszarowych. Pozytywnie ocenionych 

zostało 39 wniosków preselekcyjnych, w tym 31 wniosków dotyczących propozycji projektowych 

ujętych w strategiach obszarowych. Natomiast właściwych wniosków o dofinansowanie złożono 34, 

w tym 29 dotyczących propozycji projektowych ujętych w strategiach obszarowych. Jak zostało 

wskazane na wstępie, projekty ujęte w strategiach OSI i ORSG zostały zweryfikowane w zakresie 

powiązania projektu EFRR i EFS. W związku z tym w celu realizacji koncepcji projektu zintegrowanego 

zasadnym jest dokonanie zmiany regulaminu o ile nie będzie to skutkowało nierównym 

traktowaniem wnioskodawców.  

3. Regulamin konkursu 

Zgodnie z podrozdziałem 4.1 Regulaminu konkursu IZ  RPO  WK-P zastrzega sobie prawo do zmiany 

zapisów Regulaminu konkursu do czasu rozstrzygnięcia konkursu w przypadku, m.in. zmiany 

przepisów prawa, zmiany wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zmiany 

terminu naboru, zwiększenia alokacji na konkurs lub innych okoliczności (nieskutkujących nierównym 

traktowaniem wnioskodawców), które będą powodowały konieczność zmian lub  uszczegółowienia  

zapisów Regulaminu konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach wraz z uzasadnieniem 

i wskazaniem daty, od której będą one obowiązywać musi zostać podana do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej IZ RPO WK-P.  

4. System oceny projektów 

W Systemie oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (wersja 5) w podrozdziale 

3.2.1.4. Projekty zintegrowane podano, że zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy projekt zintegrowany to co 

najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać 

osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana 

przez właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności na określeniu wzajemnych relacji 

miedzy projektami w zakresie ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie projektu 

lub decyzji o dofinansowaniu projektu. Cechą charakterystyczną projektów zintegrowanych jest ścisłe 

powiązanie i wzajemne zależności projektów składających się na projekt zintegrowany. Oznacza to, 

że uzyskanie przez co najmniej jeden projekt składający się na projekt zintegrowany negatywnej 

oceny lub pozostawienie go bez rozpatrzenia skutkuje nieudzieleniem wsparcia także pozostałym 

projektom składającym się na projekt zintegrowany. Co więcej, wszelkie zakłócenia w realizacji 

jednego projektu rodzą negatywne skutki dla całego projektu zintegrowanego, co precyzują zapisy 

umów/-y o dofinansowanie projektu. Aby zachować cel projektów zintegrowanych, w ponownie 

składanych projektach EFS musi zostać wskazana potrzeba realizacji projektu finansowanego z EFRR. 

Natomiast w umowach o dofinansowanie projektów z EFS i EFRR muszą zostać zagwarantowane 

takie same warunki dot. wspólnej realizacji projektów o jakich mowa w regulaminie konkursu 



zintegrowanego. W związku z powyższym w celu  dokonania zmiany regulaminu konkursu w tym 

zakresie należy zastosować procedurę odstępstwa od Instrukcji Wykonawczej, zawierającej opis ww. 

procedur  oraz Systemu Oceny Projektów. 

 

Mając na względzie powyższe IZ RPO WK-P wskazuje sposób modyfikacji wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu zintegrowanego, który nie narusza zasady równego 

traktowania wnioskodawców w ramach konkursu na projekty zintegrowane. 

I. W celu zachowania zasady równego traktowania należy dokonać następujących zmian 

w regulaminie konkursu dla projektów zintegrowanych: 

1. Należy wprowadzić możliwość warunkowego wybrania do dofinansowania projektu, przy 

czym umowa o dofinansowanie projektu EFRR/EFS zostanie podpisania pod warunkiem 

otrzymania informacji o skierowaniu do dofinansowania w innych konkursach 

w następującym okresie: 

a) W przypadku pozytywnej oceny wniosku z EFRR (w ramach projektu zintegrowanego) - 

projekt realizowany ze środków EFS w ramach kolejnych konkursów musi zostać 

zrealizowany najpóźniej do zakończenia okresu trwałości projektu finansowanego z EFRR 

jednak nie później niż do 1 czerwca 2020;  

b) W przypadku pozytywnej oceny wniosku z EFS (w ramach projektu zintegrowanego) –  

projekt realizowany ze środków EFS musi zostać zrealizowany na infrastrukturze 

sfinansowanej ze środków EFRR pozyskanych w kolejnych konkursach najpóźniej do  

1 czerwca 2020 roku.  

2. Warunkowy wybór do dofinansowania będzie skutkował tym, że umowa ramowa i umowa 

o dofinansowanie w ramach konkursu zintegrowanego zostaną podpisane o ile 

wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o podpisanie ww. umów ze względu na okoliczność 

otrzymania informacji o wybraniu projektu finansowanego z EFRR/EFS do dofinansowania w 

ramach kolejnych konkursów.  

3. W przypadku gdy w ramach projektu zintegrowanego projekt EFS został oceniony 

pozytywnie, a projekt EFRR został oceniony negatywnie, wnioskodawca chcąc zrealizować 

w kolejnych konkursach zintegrowanie będzie obowiązany wyrazić zgodę na przesunięcie 

okresu realizacji projektu EFS.  

4. Weryfikacja ww. zintegrowania będzie miała miejsce podczas oceny wniosków/podpisywania 

umów o dofinansowanie w ramach kolejnych konkursów i będzie polegała na weryfikacji 

realizacji założeń wskazanych we wniosku preselekcyjnym złożonym w ramach konkursu na 

projekty zintegrowane. 

 

II. Założenia zawarte w kolejnych konkursach finansowanych z EFRR i EFS: 

1. W konkursach, w których wnioskodawca będzie mógł zrealizować element zintegrowania  

zakłada się wprowadzenie dodatkowego załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu 



lub do umowy o dofinansowanie w postaci „oświadczenia dotyczącego zgodności wniosku 

o dofinansowanie projektu z założeniami wniosku preselekcyjnego złożonego w konkursie 

nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16/RPKP.10.2.1-IZ.00-04-032/16.” 

2. Umowa o dofinansowanie projektu (EFS i EFRR) musi zakładać zobowiązanie do 

zrealizowania projektu zintegrowanego, takie samo jak dla projektów w konkursie 

zintegrowanym. 

 


