
Komunikat dotyczący zastosowania środków  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)  

w ramach wkładu własnego w projekcie.  

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż środki Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) mogą stanowić wkład własny do inwestycji 

współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z regulacjami zawartymi w § 3 ust. 

3  uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.  w sprawie wsparcia na realizację 

zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski poz. 662) 

istnieje możliwość pozyskania wsparcia ze środków RFIL z przeznaczeniem na wkład własny 

do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim 

zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek. Środki z RFIL mogą stanowić 

uzupełnienie do 100% dofinansowania pochodzącego z RPO WK-P. Należy jednak pamiętać, 

że środki w ramach RFIL: 

• mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe; 

• nie można ich przeznaczyć na wkład własny, który miał być wcześniej pokryty 
kredytem; 

• nie można przeznaczyć ich na refundację poniesionych wydatków. 
 

Ponadto należy pamiętać, aby nie naruszyć zasady zakazu podwójnego finansowania oraz  

w przypadku występowania w projekcie pomocy publicznej zachować właściwy dla danego 

schematu pomocowego poziom dofinansowania oraz ogólne jej zasady. 

 

W przypadku projektów, w których środki RFIL pokrywać będą wkład własny należy: 

• na moment oceny projektu we Wniosku o Dofinansowanie Projektu w sekcji H.4 

Źródła finansowania projektu (PLN) Tabela nr 1. Źródła finansowania projektu  

wskazać wartość wkładu z RFIL w pkt. 2c Inne krajowe środki publiczne oraz 

dostarczyć do dokumentacji projektowej dokument potwierdzający zabezpieczenie 

środków w ramach RFIL, którym może być np. oświadczenie własne Wnioskodawcy 

złożone pod odpowiedzialnością karną,  

 lub  

• po uchwale przyznającej dofinansowanie projektowi, jeśli zostaną spełnione warunki 

z ww. uchwały Rady Ministrów konieczne będzie dokonanie korekty projektu na 

etapie podpisania umowy/ wdrażania projektu oraz dostarczenie do dokumentacji 

projektowej dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie środków w ramach RFIL, 

którym może być np. oświadczenie własne Wnioskodawcy złożone pod 

odpowiedzialnością karną. 


