
Odpowiedź: 

Należy podkreślić, że w konkursie w ramach Działania 1.4 POIG wsparcie uzyskać mogą wyłącznie 

projekty, przewidujące realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Wsparcie to nie 

obejmuje części wdrożeniowej. 

Stąd też co do zasady realizacja projektu współfinansowanego ze środków Działania 1.4 POIG, 

(przewidująca realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych) nie będzie wiązała się  

z realizacją inwestycji, co do których wymagane jest składanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie 

wykonania robót budowlanych. 

Jeśli jednak projekt przewiduje takie przedsięwzięcie, a koszty jego przeprowadzenia ponoszone są 

przez Wnioskodawcę samodzielnie albo mają być sfinansowane ze środków projektu i wpisują się  

w kategorie określone w „Katalogu kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych  

w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.4 POIG”, weryfikacja dysponowania przez Beneficjenta 

pozwoleniem na budowę albo zgłoszenia wykonania robót budowlanych, odbywać się będzie na 

etapie kontroli na miejscu realizacji projektu. 

Zgodnie z dokumentacją konkursową, na etapie składania wniosku o dofinansowanie Projektu,  

w Deklaracji Wnioskodawcy, stanowiącej część IX wniosku o dofinansowanie projektu, 

Wnioskodawca określa, czy jego projekt może znacząco oddziaływać na środowisko oraz obszar 

Natura 2000. 

W odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na etapie umowy  

o dofinansowanie składane są dokumenty potwierdzające przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięcia oraz obszar Natura 2000.  Katalog wymaganych dokumentów określony 

został w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (cz.IX). 

Ponieważ jednak zgodnie z art. 29 ust 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane „Pozwolenia 

na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar 

Natura 2000, zgodnie z art. 59 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” - weryfikacja dysponowania przez Beneficjenta pozwoleniem na 

budowę w przypadku takich przedsięwzięć, będzie miała miejsce na etapie kontroli na miejscu 

realizacji projektu. 
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