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Godów, dnia 29 marca 2021 r.
FZ-PS.II.1431.0001.2021
(Anonimizacja wnioskodawcy)

W odpowiedzi na złożone zapytania informuję co następuje:
I.
-Czy w państwa jednostce zostały wyodrębnione komórki zajmujące się pozyskiwaniem środków
zewnętrznych?
Odp. Tak. W Urzędzie Gminy funkcjonuje Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych,
który zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, m.in. pozyskiwaniem środków z RPO WSL
2014-2020, INTERREG V-A, POWER, Funduszu Mikroprojektów, WFOŚiGW, Rządowych Programów
w tym Inwestycji Lokalnych, Dróg Samorządowych, Funduszy Sołeckich, itp.
-Ilu pracowników jest związanych z tą tematyką? Czy są przeszkoleni w tej dziedzinie?
Odp. Z tematyką pozyskiwania środków zewnętrznych jest związanych bezpośrednio dwóch
pracowników oraz kierownik Referatu. Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz
wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, jak i
realizacją projektów, na które pozyskano dofinansowanie. Pracownicy w związku z dynamiką zmian
nieustannie korzystają z oferty szkoleń, głównie realizowanych przez Instytucje Wdrażające
poszczególne Programy, a także w ramach samokształcenia korzystają z dostępnych różnego
rodzaju opracowań i dokumentów.
-Czy występuje stały podział obowiązków? Jaki?
Odp. Tak, każdy pracownik ma przydzielony zakres obowiązków, wynikający z uregulowań w
jednostce. Natomiast specyfika pracy determinuje kooperację zespołu.
-Czy w Państwa jednostce występuje lider bądź osoba będąca najczęściej źródłem pomysłów?
Odp. Nie jest prowadzona żadna statystyka w tym zakresie.
-Jakie wnioski są najczęściej składane? na projekty twarde czy miękkie?
Odp. Rodzaje składanych wniosków w danym roku uzależnione są od wielu czynników, m.in. od
ogłaszanych naborów, potrzeb społeczności lokalnej, zdiagnozowanych deficytów.
-Czym kierują się państwo przy wyborze składanych wniosków? Wielkością dofinansowania,
wnioskami mieszkańców, radnych, zgodnie ze strategią gminy/powiatu?
Odp. Wszystkie wymienione powyżej uwarunkowania są ważne przy opracowywaniu wniosków.
-Czy wykonywane są analizy zasadności i kolejności potrzeb?
Odp. Tak.
II.
-Ile projektów złożono w latach 2014-2020?
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Odp. W latach 2014-2020 złożono łącznie 84 wnioski o dofinansowanie.
-Ile odrzucono?
Odp. Odrzucono łącznie 6 wniosków.
-Jaka była łączna kwota uzyskanego dofinansowania?
Odp. Wartość uzyskanego dofinansowania znajduje się w załączonej do pisma tabeli: Wykaz umów
o dofinansowanie zawartych w latach 2014-2020, kolumna pn. Wartość wypłaconego
dofinansowania.
-Jaki wkład własny poniesiono?
Odp. Wartość poniesionego wkładu własnego znajduje się w załączonej do pisma tabeli: Wykaz
umów o dofinansowanie zawartych w latach 2014-2020, kolumna pn. Wkład własny.
-Ile projektów odrzuconych zostało złożonych ponownie?
Odp. Ponownie złożono 3 wniosków o dofinansowanie.
-Czy były cele niezbędne do osiągnięcia, których projekty zostały wielokrotnie odrzucone? Co w
takiej sytuacji?
Odp. Nie było takiego przypadku.
-Do jakich funduszy w latach 2014-2020 złożono wnioski? Z których otrzymano najwięcej
środków?
Odp. Gmina Godów wnioskuje o dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwo Śląskiego na lata 2014-2020 (środki z EFRR i EFS), Programu INTERREG V-A, Funduszu
Dróg Samorządowych, Rządowych Programów Inwestycji Lokalnych, Funduszu Mikroprojektów,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Funduszy
Sołeckich, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu POWER. Podział przyznanych
środków znajduje się w załączonej do pisma tabeli.

Załączniki:
1. Wykaz umów o dofinansowanie zawartych w latach 2014-2020.

Z poważaniem
/-/ Tomasz Kasperuk
Zastępca Wójta Gminy Godów
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