
 

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.06.01.04-IP.03-02-280/17 

dla Poddziałania 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW 

(TYP A Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji 

społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług) 

Zmiany obowiązują od 11 stycznia 2018 r.  

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1. Str. 13,pkt 5, 
akapit 5,6 

Wskazane limity pozwalają wykluczyć wsparcie infrastruktury opieki 
instytucjonalnej w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020” z dnia 24 
października 2016 r. wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów. 
Projekt dotyczyć ma finansowania infrastruktury umożliwiającej 
świadczenie usług społecznych w społeczności lokalnej. 

Usługi muszą być świadczone w sposób określony w „Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020” z dnia 24 października 2016 r. 

 

Wskazane limity pozwalają wykluczyć wsparcie infrastruktury opieki 
instytucjonalnej w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR na lata 2014-2020” z dnia 9 stycznia 2018 r. wydanych przez Ministra 
Rozwoju i Finansów. Projekt dotyczyć ma finansowania infrastruktury 
umożliwiającej świadczenie usług społecznych w społeczności lokalnej. 
 
Usługi muszą być świadczone w sposób określony w „Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” z dnia 9 stycznia 2018 r. 

 

2. Str.53,pkt 
32,  

W przypadku inwestycji o charakterze nieinfrastrukturalnym np. 
zakup sprzętu dołączenie załączników wymienionych w ppkt 1-3 nie 
jest konieczne.  

Do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć: 

1) Oświadczenie „Analiza oddziaływania na środowisko, z 
uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do 

Do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć /jeśli dotyczy/: 
 
1) Oświadczenie „Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb 
dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, 
a także odporności na klęski żywiołowe” (Oświadczenie OOŚ),  
 
2) Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, 
 



 

zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na 
klęski żywiołowe” (Oświadczenie OOŚ),  

2) Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 
Natura 2000, 

3) Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę 
wodną.  

Powyższe załączniki wymagane są dla przedsięwzięć zdefiniowanych w 
pkt. 13 ust. 1 art. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn.zm.) – zwaną dalej 
ustawą OOŚ, tj. zamierzeń budowlanych lub innych ingerencji w 
środowisko polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu 
wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; 
przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno 
przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.  

Dodatkowo, w przypadku przedsięwzięć objętych Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71), 
zwanym dalej rozporządzeniem OOŚ,  konieczne jest przedłożenie 
dokumentacji z postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.  

W ramach załącznika do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć 
między innymi: 

a) ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (dla 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko),  

b) postanowienie w sprawie potrzeby/braku potrzeby 
przeprowadzenia OOŚ (dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z niezbędnymi opiniami 
organów opiniujących,  

3) Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.  
 

Powyższe załączniki wymagane są dla przedsięwzięć zdefiniowanych w pkt. 13 ust. 
1 art. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn.zm.) – 
zwaną dalej ustawą OOŚ, tj. zamierzeń budowlanych lub innych ingerencji w 
środowisko polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania 
terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane 
technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one 
realizowane przez różne podmioty.  
 
Dodatkowo, w przypadku przedsięwzięć objętych Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71), zwanym dalej rozporządzeniem 
OOŚ,  konieczne jest przedłożenie dokumentacji z postępowania administracyjnego 
dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
W ramach załącznika do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć jeśli dotyczy: 
 
a) ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (dla przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko),  
 
b) postanowienie w sprawie potrzeby/braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ (dla 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z 
niezbędnymi opiniami organów opiniujących,  
 
c) postanowienie określające zakres raportu OOŚ (dla przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z niezbędnymi opiniami 
organów opiniujących, jeżeli zostało wydane,  
 
d)postanowienie organu prowadzącego postępowanie OOŚ o przeprowadzeniu 
transgranicznej OOŚ, jeżeli zostało wydane,  
 
e) postanowienia uzgadniające RDOŚ oraz opinię właściwego organu Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,  
 



 

c) postanowienie określające zakres raportu OOŚ (dla przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z 
niezbędnymi opiniami organów opiniujących, jeżeli zostało 
wydane,  

d) postanowienie organu prowadzącego postępowanie OOŚ o 
przeprowadzeniu transgranicznej OOŚ, jeżeli zostało wydane,  

e) postanowienia uzgadniające RDOŚ oraz opinię właściwego organu 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane przed decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach,  

f) decyzję administracyjną, w przypadku której prowadzi się 
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 
2000 (dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar 
Natura 2000),  

g) postanowienie RDOŚ uzgadniające decyzję, w przypadku której 
prowadzi się postępowanie  
w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla 
przedsięwzięć mogących wpływać na obszar Natura 2000),  

h) kopię formularza wraz z niezbędnymi opiniami „Informacja na 
temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ 
na obszary Natura 2000, zgłoszone Komisji (Dyrekcja Generalna ds. 
Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG”, jeżeli organ, który 
wydał zgodę na realizację przedsięwzięcia, stwierdził 
występowanie negatywnego oddziaływania na obszar Natura 
2000,  

i) streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym albo cały 
raport OOŚ, jeśli wydane zostało postanowienie o potrzebie 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  

j) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia oraz streszczenie raportu OOŚ w języku 
niespecjalistycznym albo cały raport OOŚ jeśli przeprowadzana 
była ponowna OOŚ. 

f) decyzję administracyjną, w przypadku której prowadzi się postępowanie w 
sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000),  
 
g) postanowienie RDOŚ uzgadniające decyzję, w przypadku której prowadzi się 
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla 
przedsięwzięć mogących wpływać na obszar Natura 2000),  
 
h) kopię formularza wraz z niezbędnymi opiniami „Informacja na temat projektów, 
które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary Natura 2000, zgłoszone 
Komisji (Dyrekcja Generalna ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG”, jeżeli 
organ, który wydał zgodę na realizację przedsięwzięcia, stwierdził występowanie 
negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000,  
 
i) streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym albo cały raport OOŚ, jeśli 
wydane zostało postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko,  
 
j) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 
oraz streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym albo cały raport OOŚ 
jeśli przeprowadzana była ponowna OOŚ. 
 
Uwaga: nie jest możliwe dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 projektów 
objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie posiadających 
decyzji środowiskowej wydanej na podstawie ustawy OOŚ.  
 
W przypadku inwestycji o charakterze nieinfrastrukturalnym np. zakup sprzętu, 
prace remontowe lub tzw. projektów „miękkich” np. szkolenia, dołączenie 
załączników wymienionych w ppkt 1-3 nie jest konieczne.  
 
Ponadto, nie jest wymagane dołączenie ww. deklaracji jeżeli w uzasadnieniu do 
decyzji środowiskowej wydanej dla przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 
ustawy OOŚ, zawarto informacje dot. wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 
2000 i/lub na stan jednolitych części wód i osiągnięcie dobrego stanu 
wód/potencjału.  
 



 

Uwaga: nie jest możliwe dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-
2020 projektów objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko nie posiadających decyzji środowiskowej 
wydanej na podstawie ustawy OOŚ.  

W przypadku inwestycji o charakterze nieinfrastrukturalnym np. zakup 
sprzętu, lub tzw. projektów „miękkich” np. szkolenia, dołączenie 
załączników wymienionych w ppkt 1-3 nie jest konieczne.  

Ponadto, dołączenie ww. deklaracji nie jest także  obligatoryjne jeżeli w 
uzasadnieniu do decyzji środowiskowej wydanej dla przedsięwzięć 
określonych w art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ, zawarto informacje dot. 
wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 i/lub na stan 
jednolitych części wód i osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału.  

W przypadku, gdy Wnioskodawca dochował wszelkich starań w związku 
z koniecznością pozyskania ww. deklaracji dotyczących obszarów 
Natura 2000 lub wpływu projektu na jednolite części wód, jednakże ze 
względu na opóźnienie przez niego niezawinione nie jest w stanie 
dołączyć ww. deklaracji do wniosku o dofinansowanie, powinien jako 
załącznik  przedłożyć kserokopię wniosku złożonego do RDOŚ o 
wydanie ww. deklaracji, z datą wpływu do RDOŚ poprzedzającą złożenie 
pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie (lub inne dokumenty 
potwierdzające złożenie wniosku ww. terminie, np. zwrotne 
potwierdzenie odbioru, urzędowe poświadczenie przedłożenia 
dokumentu w systemie e-puap). 

Przedmiotowa deklaracja, w zależności od terminu jej pozyskania, musi 
być dołączona podczas składania uzupełnionego/poprawionego 
wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej. 

W przypadku braku deklaracji wydawanej przez  RDOŚ w terminie 
wskazanym przez IOK na dokonanie poprawy wniosku o 
dofinansowanie na etapie oceny formalnej, Wnioskodawca powinien 
zwrócić się do IOK z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie 
dokumentacji aplikacyjnej po poprawie, przedstawiając stosowną 
argumentację. IOK indywidualnie rozpatruje wnioski o wydłużenie 

Dla przedsięwzięć nie objętych rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 
2016 poz. 71) nie ma obowiązku dołączania Deklaracji właściwego organu 
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. 
 
W przypadku, gdy Wnioskodawca dochował wszelkich starań w związku z 
koniecznością pozyskania ww. deklaracji dotyczących obszarów Natura 2000 lub 
wpływu projektu na jednolite części wód, jednakże ze względu na opóźnienie przez 
niego niezawinione nie jest w stanie dołączyć ww. deklaracji do wniosku o 
dofinansowanie, powinien jako załącznik  przedłożyć kserokopię wniosku złożonego 
do właściwego organu o wydanie ww. deklaracji, z datą wpływu poprzedzającą 
złożenie pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie (lub inne dokumenty 
potwierdzające złożenie wniosku ww. terminie, np. zwrotne potwierdzenie odbioru, 
urzędowe poświadczenie przedłożenia dokumentu w systemie e-puap). 
 
Przedmiotowa deklaracja, w zależności od terminu jej pozyskania, musi być 
dołączona podczas składania uzupełnionego/poprawionego wniosku o 
dofinansowanie na etapie oceny formalnej. 
 
W przypadku braku deklaracji w terminie wskazanym przez IOK na dokonanie 
poprawy wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej, Wnioskodawca 
powinien zwrócić się do IOK z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie 
dokumentacji aplikacyjnej po poprawie, przedstawiając stosowną argumentację. 
IOK indywidualnie rozpatruje wnioski o wydłużenie terminu na poprawę 
dokumentacji aplikacyjnej biorąc pod uwagę przedstawione przez Wnioskodawcę 
argumenty. 

 



 

terminu na poprawę dokumentacji aplikacyjnej biorąc pod uwagę 
przedstawione przez Wnioskodawcę argumenty. 

 

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 

Deklaracja Natura 2000 

Deklaracja RDW 

Oświadczenie- analiza OOŚ z instrukcją 

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.06.01.04-IP.03-02-280/17 polegają na: 

- aktualizacji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - dokumenty obowiązuje od dnia 9 stycznia 2018 r.; 

- aktualizacji zapisów w pkt 32 Regulaminu oraz złączników środowiskowych ze względu zmianę Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw oraz powołanie nowej jednostki odpowiedzialnej za wydanie Deklaracji RDW. 

 
Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

 

Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.06.01.04-IP.03-02-280/17– tekst jednolity. 

2. Ogłoszenie o konkursie. 

3. Załączniki do wniosku o dofinansowanie: 

a) Deklaracja Natura 2000, 

b) Deklaracja RDW, 

c) Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją 

 


