Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" – najczęściej
zadawane pytania
PYTANIE

ODPOWIEDŹ

Czy zamawiający udzielający zamówień sektorowych
są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych przy udzielaniu zamówienia na
roboty budowlane związane z realizacją operacji
dofinansowanej ze środków PROW 2007 – 2013?

Zamawiający są zobowiązani do stosowania ustawy
Pzp jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów
przedmiotowej ustawy.
Koszty poniesione w ramach działania uznaje się za
kwalifikowane, jeżeli dostawy, roboty budowlane
i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte
w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,
w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany
stosować te przepisy.

Czy koszt kwalifikowalny stanowić może: rozbiórka
istniejącej oczyszczalni ścieków, demontaż urządzeń
ze starej oczyszczalni i montaż w nowej, dostawa
materiałów w postaci urządzeń demontowanych ze
starej oczyszczalni, pozyskanie ziemi z nasypów
likwidowanej oczyszczalni, przewiezienie jej na teren
nowej i wykorzystanie do budowy nasypów,
rekultywacja terenu po starej oczyszczalni?

Wymienione koszty mogą stanowić koszty
kwalifikowalne z wyjątkiem kosztów związanych z
rekultywacją terenu po starej oczyszczalni.

Czy w ramach działania "Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej" możliwe jest
dofinansowanie
operacji,
która
poza
zwodociągowaniem bądź skanalizowaniem części
miejscowości zamieszkałej, będzie również polegała
na budowie sieci wodociągowej i sanitarnej na
terenach niezabudowanych danej miejscowości?

Celem ww. działania jest poprawa warunków życia
mieszkańców na obszarach wiejskich. Budowa
wodociągu na terenie niezabudowanym jest kosztem
niekwalifikowalnym. Wyjątek może dotyczyć
sytuacji, kiedy przeprowadzenie sieci przez obszar
niezabudowany warunkuje dostarczenie np. wody
mieszkańcom.

Czy operacje realizowane w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” mogą być współfinansowane ze środków
pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i/lub Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Operacja
realizowana
w
ramach
działania
"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej",
PROW 2007 – 2013 może być
współfinansowana z wymienionych funduszy.

Czy wnioskodawca może dokonać na wezwanie
pracownika urzędu marszałkowskiego korekty
wniosku wraz z zestawieniem rzeczowo –
finansowym operacji, polegającej na odstąpieniu od
realizacji części zaplanowanych do realizacji zadań w
ramach operacji, przy zachowaniu spełnienia celu
określonego we wniosku?

Każdy wniosek o przyznanie płatności może być w
każdej chwili wycofany w całości lub w części po
pisemnym
zawiadomieniu.
Oznacza
to,
że
wnioskodawca może wystąpić do podmiotu
wdrążającego z wnioskiem o odstąpienie od realizacji
części operacji przy zachowaniu jej celu, a nie
podmiot wdrażający do wnioskodawcy.

Czy koszty ubezpieczenia i rejestracji środka
transportu na potrzeby systemu zbiórki segregacji lub
wywozu odpadów komunalnych można zaliczyć do
kosztów kwalifikowalnych?

Koszty ubezpieczenia
kwalifikowane.

Czy zakup agregatów prądotwórczych dla cystern do
zaopatrzenia można uznać za koszt kwalifikowalny w
ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej"?

Koszty zakupu agregatów prądotwórczych można
zaliczyć do kategorii kosztów kwalifikowalnych, przy
czym wnioskodawca musi wykazać we wniosku, że
elementy te są nieodzowną częścią całości
realizowanej inwestycji i są niezbędne do osiągnięcia
celu operacji.
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Czy w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” można uzyskać
dofinansowanie na realizacje operacji polegającej na
budowie sortowni odpadów komunalnych w mieście
liczącym powyżej 5 000 mieszkańców?

Operacja może być realizowana w miejscowości
należącej do:
gminy wiejskiej lub
gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem
miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców,
lub
gminy
miejskiej,
z
wyłączeniem
miejscowości liczących powyżej 5 000
mieszkańców.
W związku z tym, operacja realizowana na obszarze
innym niż ww. nie może być współfinansowana w
ramach ww. działania.

Czy można ubiegać się o dofinansowanie na budowę
wiatraków w indywidualnych gospodarstwach
domowych w ramach działania „Podstawowe usługi
dla ludności wiejskiej”?

Projekt może dotyczyć tylko zaopatrzenia w energię
elektryczną budynków lub budowli użyteczności
publicznej w gminie.

Czy jest możliwość dofinansowania zakupu
samochodu do utrzymania czystości i drożności
wypustów i kanałów w ramach działania
„Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”?

Operacja polegająca na utrzymania i bieżącej
konserwacji istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej
nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach ww.
działania.

Czy za koszt kwalifikowalny można uznać
rekultywację gminnego wysypiska śmieci oraz
oczyszczania gminy z dzikich wysypisk?

W ramach działania "Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej" nie można realizować
inwestycji polegającej na rekultywacji nieczynnego
składowiska odpadów oraz oczyszczania gminy z
dzikich wysypisk. Pomoc finansowa w formie
refundacji części związanych z realizacją operacji
kosztów, przyznawana jest na budowę i wyposażenie
punktów segregacji odpadów komunalnych.

Czy można uznać za koszt kwalifikowalny zajęcie
pasa drogowego w związku z realizacją operacji w
zakresie działania "Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej"?

Refundacji mogą podlegać koszty zakupu usług
niezbędnych do realizacji operacji. W związku z tym,
jeżeli zajęcie pasa drogowego jest konieczne do
przeprowadzenia inwestycji, koszty jego zajęcia mogą
być kwalifikowalne w ramach ww. działania.

Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” może być remont oczyszczalni ścieków do
której spływają ścieki w minimum 50% z obszarów
wiejskich określonych w opisie działania?

Remont oczyszczalni ścieków, do której spływają
ścieki w minimum 50% z obszarów wiejskich
określonych w opisie działania może być kosztem
kwalifkowalnym, pod warunkiem, że oczyszczalnia
ścieków zlokalizowana jest na obszarze określonym w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Ile wniosków może złożyć wnioskodawca w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej”?

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o
przyznanie pomocy na dany zakres w jednym naborze.
Nabór wniosków na poszczególne zakresy może
odbywać się w jednym terminie.

Czy beneficjent może zakupić sprzęt używany w
ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej”?

Zakup używanego
kwalifikowalnym

Czy w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki
i
ludności
wiejskiej”
kosztem

W przypadku gdy realizacja operacji spowoduje
uszkodzenie nawierzchni drogi, koszty związane z jej

sprzętu

nie

jest

kosztem

kwalifikowalnym może być odtworzenie nawierzchni
drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej bądź
krajowej, w której położona zostanie sieć
wodociągowa lub kanalizacyjna, bądź obie.

odtworzeniem mogą stanowić koszty kwalifikowalne
operacji.

Czy wykonanie przykanalika lub przyłącza
kanalizacyjnego
w
ramach
budowy
sieci
kanalizacyjnej będzie kosztem kwalifikowalnym?

Wykonanie
przykanalika
lub
przyłącza
kanalizacyjnego
w
ramach
budowy
sieci
kanalizacyjnej może stanowić koszt kwalifikowalny
operacji.

Jak definiujemy termin „wskaźnik zwodociągowania”
gminy?

Wskaźnik
zwodociągowania
gminy
określa
procentowy udział ludności w gminie korzystającej z
sieci wodociągowej.

Czy
inwestycja
polegająca
na
budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do
7,50 m³ na dobę, wymaga pozwolenia na budowę czy
zgłoszenia właściwemu organowi?

Oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m³ na
dobę, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Natomiast wymaga zgłoszenia inwestycji właściwemu
organowi
administracji
architektoniczno
–
budowlanej. Bez znaczenia jest czy inwestor zamierza
zrealizować na zgłoszenie jedną przydomową
oczyszczalnię ścieków, czy tez kilka tego rodzaju
urządzeń. W takim przypadku wymagane jest, aby
każda
przydomowa
oczyszczalnia
stanowiła
samodzielną konstrukcyjnie całość, a jej wydajność
nie przekraczała 7,50 m³. Natomiast w przypadku
zespołu przydomowych oczyszczalni powiązanych ze
sobą konstrukcyjnie przekraczających wydajność 7,50
m³ konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowę.

