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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń 

Typ projektu: Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub 

wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub 

poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP 

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 8 000 000 PLN. 

 Nabór wniosków rozpoczął  się od 17.12.2018r.  

 Wnioski składane są w terminie do 23.04.2019 r. do godz.15:30  

 Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.10.2019 r. 

 Wsparcie mogą otrzymać projekty, których realizacja zakończy się nie później niż do  24 

miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie 

projektu 

Typ beneficjenta : 

 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 ochotnicze straże pożarne, 

 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera. 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wniosek o dofinansowanie może być 

złożony wyłącznie w partnerstwie z OSP. Partner powinien być wyłoniony zgodnie z § 9, ust. 

5 Regulaminu konkursu. 

 

Typy projektów: 

 

Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - 

wyłącznie dla potrzeb OSP. 



 

 
 

EUROGRANT Sp. z o.o.   33-100 Tarnów   ul. Krakowska 25/2   tel 14 657 14 65   fax 14 657 14 64    biuro@eurogrant.pl 
 

DOFINANSOWANIE 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 

 85% wydatków kwalifikowanych. 

Maksymalna i minimalna wartość dofinansowania projektu: 

 Minimalna kwota dofinansowania projektu: 150 000 PLN. 

 Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 250 000 PLN. 

 

DODARKOWE INFORMACJE 

 

 Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu może być 

samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie.  

 

 Współfinansowane będą projekty w wyniku których doposażone zostaną tylko jednostki OSP 

będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ocena dokonywana będzie na 

podstawie kopii Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu 

jednostki/jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego aktualnej na dzień 

otwarcia naboru zgodnie z Regulaminem konkursu  

 

 Podstawą oceny Kryterium merytorycznego jakościowego: Liczba wyjazdów jednostki 

ratowniczej w ciągu roku będą dane z rejestru wyjazdów do akcji prowadzonych przez 

jednostkę straży pożarnej za 2017 r.  

 

 W ramach kryterium merytorycznego jakościowego: Wkład własny wnioskodawcy w 

finansowanie projektu będą przyznawane punkty, jeżeli w danym projekcie udział środków 

własnych w ramach wkładu własnego w wydatkach kwalifikowanych projektu przekroczy 15%. 

Do ww. środków własnych nie wlicza się środków uzyskanych od podmiotów zewnętrznych.  
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