Wstępna informacja na temat proponowanych działań w ramach TPST
(zarys uproszczonej fiszki projektowej).
Proszę wskazać:
1. Rodzaj planowanego działania zgodnie z rozporządzeniem d
 otyczącym Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji 2020/0006(COD).
Należy wskazać rodzaj działania wybierając je z poniższej listy (art. 4 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji):
a. inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące
do dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;
b. inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;
c.

inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu
zaawansowanych technologii;

d. inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną
cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność
energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych;
e.

inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową;

f.

inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty
zmieniające ich przeznaczenie;

g. inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez
zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne
gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;
h. podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników;
i.

pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy;

j.

aktywne włączanie osób poszukujących pracy;

k.

inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP;

l.

inwestycje w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działań
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady;

2. Krótkie uzasadnienie wybranego działania.
Należy wypełnić w przypadku wskazania w rodzaju działania litery k) lub l).
Uwaga!
FST może wspierać, na obszarach wyznaczonych jako obszary objęte pomocą zgodnie z art.
107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod
warunkiem że inwestycje te zostały zatwierdzone jako część terytorialnego planu
sprawiedliwej transformacji w oparciu o informacje wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit.
h). Takie inwestycje kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne do
wdrożenia terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji.

FST może również wspierać inwestycje w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów
cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pod warunkiem że inwestycje te zostały
zatwierdzone jako część terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w oparciu o
informacje wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt (i). Takie inwestycje kwalifikują się do
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne do wdrożenia terytorialnego planu sprawiedliwej
transformacji.
3. Nazwa projektu.
Należy podać nazwę projektu sformułowaną w taki sposób, aby można było, bez
dodatkowego opisu, wywnioskować, co jest jego przedmiotem.
4. Wnioskodawca/Beneficjent/Partnerzy w projekcie.
Należy wskazać podmiot, który odpowiada za przygotowanie wniosku aplikacyjnego w
ramach RPO WD i podpisanie umowy. Podmiot ten będzie także odpowiadał za
nadzorowanie, rozliczenie wydatków i monitoring projektu.
W przypadku, gdy projekt realizowany jest z Partnerami należy ich wymienić.
Należy pamiętać, aby Wnioskodawca /Beneficjent / Partnerzy w projekcie posiadali
osobowość prawną.
5. Lokalizacja siedziby lub stałego oddziału/przedstawicielstwa Beneficjenta.
Należy wskazać lokalizację siedziby lub stałego oddziału/przedstawicielstwa Beneficjenta.
Wskazujemy gminę i powiat oraz dokładny adres.
6. Szacowana wartość całkowita projektu [PLN oraz EUR].
Należy wstępnie (jeśli jest to możliwe na tym etapie) wskazać całkowitą wartość projektu w
PLN oraz w EUR (z podaniem kursu po jakim kwota została przeliczona).
Szacowana wartość projektu powinna być zgodna z sumą wkładu UE oraz wkładu własnego
Uwaga!
Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 55% kosztów kwalifikowalnych
(zgodnie z projektami dokumentów KE na perspektywę finansową 2021-2027).
Wkład własny Beneficjenta (pokryty ze środków własnych Wnioskodawcy lub innych źródeł
finansowania) wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych.
7. Źródło wkładu własnego.
Należy wstępnie (jeśli jest to możliwe na tym etapie) wskazać, skąd będą pochodzić środki
na wkład własny (współfinansowanie), np. czy będą to środki budżetu państwa, czy też
samorządu województwa lub innych jst.
W przypadku projektów partnerskich należy wskazać wkład poszczególnych Partnerów.
8. Stan przygotowania projektu.
Należy wskazać czy mowa jest o całkowicie nowej propozycji projektu czy o projekcie już
przygotowywanym/realizowanym.
W odniesieniu do projektów już realizowanym, należy określić stan przygotowania projektu
(np. faza koncepcyjna, przygotowanie dokumentacji).

Należy również wskazać przewidywane terminy uzyskania najważniejszych decyzji/pozwoleń
związanych z rozpoczęciem inwestycji, np. pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowych
itp..
9. Okres realizacji projektu.

Należy wskazać okres realizacji projektu w latach, pamiętając zgodnie z projektem
rozporządzenia ogólnego, iż okres kwalifikowalności wydatków liczony jest od dnia
przedłożenia Komisji programu lub z dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która
data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.
Należy również pamiętać iż projekt nie może zostać wybrany do wsparcia z funduszy, jeśli
został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed przedłożeniem do instytucji
zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu, niezależnie od tego, czy
dokonano wszystkich powiązanych płatności.
10. Zakładane efekty realizacji projektu.
a.

Nazwa wskaźnika .

Należy wpisać nazwę wskaźnika/ów produktu/rezultatu realizowanych w ramach projektu.
Wskaźniki są powiązane z celami szczegółowymi określonymi w rozporządzeniach
dotyczących poszczególnych funduszy. Należy wybrać wskaźnik przypisany do danego celu
polityki i celu szczegółowego zgodnie z typem projektu.
Wskaźniki przypisane do działań wspieranych w ramach Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji wskazane są w ZAŁĄCZNIKU III do wniosku dotyczącego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji, dostępnego pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5256_2020_ADD_1&fr
om=PL
b.

Wartość docelowa wskaźnika.

Należy wstępnie określić przewidywaną wartość wskaźnika jaka zostanie osiągnięta w
wyniku realizacji projektu oraz datę jego osiągnięcia.
c.

Jednostka miary.

Należy wskazać jednostkę miary wskaźnika.
11. Informacje uzupełniające.
a.

Krótki opis projektu.

Należy przedstawić krótki opis projektu, w tym m.in. miejsce realizacji projektu, opis
zidentyfikowanych problemów i potrzeb, tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu,
cele projektu, ogólne założenia i przedmiot projektu ( max. 4 tys. znaków bez spacji).

