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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr  RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 

dla Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW 

(Schemat B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych ) 

 

Zmiany obowiązują od 21 listopada 2016 r. 

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1.  
Str. 7, pkt 3, 

ust. 38 
38.„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020” z dnia 3 lipca 2015 r.; 

38.„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020” z dnia 2 sierpnia 2016 r., wydane przez Ministra Rozwoju .;  

2.  
Str. 

17,akapit 
1,3 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za 
pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie 
EFRR – dostępnej na stronie snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła 
wraz z załącznikami do IOK w ramach niniejszego konkursu w 
terminie: 

od godz. 8.00 dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00  dnia 30 
listopada 2016 r. 

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i 
złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie 
trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania 
wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję 
oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia 
możliwość ich złożenia do właściwej instytucji. 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem 
aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na 
stronie snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła wraz z załącznikami do IOK w 
ramach niniejszego konkursu w terminie: 

od godz. 8.00 dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 11.00  dnia 30 grudnia 
2016 r. 

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia 
wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru 
wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie 
projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, 
edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia 
możliwość ich złożenia do właściwej instytucji. 

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz 
wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji 
wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią 
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Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz 
wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji 
wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z 
pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do 
reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi 
załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 30 listopada 2016 
r.   

(…) 

imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy 
(wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 11.00 dnia 30  
grudnia 2016 r.   

(…) 

3.  
Str. 20, pkt 

20 Studium wykonalności nie stanowi osobnego załącznika do 
wniosku o dofinansowanie. Część opisowa studium jest 
zintegrowana z wnioskiem, stanowiąc jedną z zakładek w 
generatorze wniosków. Nie przewidziano odrębnych wytycznych 
IZ RPO WD do sporządzania studium wykonalności. Wymogi 
dotyczące zakresu informacji, jakie muszą się znaleźć w 
poszczególnych punktach w zakładce Studium wykonalności 
zawarte są w instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie. 
Ponadto Wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia analizy 
finansowej w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z 
aktywnymi formułami. Każdorazowo Wnioskodawca musi 
dostosować analizę finansową, którą załącza do wniosku o 
dofinansowanie do specyfiki projektu, uwzględniając wytyczne i 
dokumenty sektorowe (np. z zakresu środowiska, transportu itp.), 
rodzaj księgowości prowadzonej przez 
Wnioskodawcę/Operatora/Partnerów, specyficzne kryteria dla 
poszczególnych osi priorytetowych, zapisy RPO WD 2014 2020 i 
SZOOP RPO WD oraz wymogi ogłoszenia o naborze wniosków. 

Na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce: RPO 
2014 2020 > Dowiedz się więcej o programie > Pobierz poradniki i 
publikacje zamieszczono opracowanie pn. „Analiza finansowa na 
potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020 - przykłady” 

Studium wykonalności nie stanowi osobnego załącznika do wniosku 
o dofinansowanie projektu. Część opisowa studium jest zintegrowana 
z wnioskiem, stanowiąc jedną z zakładek w Generatorze wniosków. Nie 
przewidziano odrębnych wytycznych IZ RPO WD 2014-2020 do 
sporządzania Studium wykonalności. Wymogi dotyczące zakresu 
informacji, jakie muszą się znaleźć w poszczególnych punktach w 
zakładce Studium wykonalności zawarte są w Instrukcji wypełnienia 
wniosku o dofinansowanie. Instrukcja została zamieszczona jako pomoc 
kontekstowa w generatorze wniosków oraz na stronie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce: RPO 2014-2020 > Skorzystaj z 
programu > Jak zacząć korzystać z programu > Wypełnienie wniosku. 

Ponadto Wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia analizy 
finansowej w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z 
aktywnymi formułami. Każdorazowo Wnioskodawca musi dostosować 
analizę finansową, którą załącza do wniosku o dofinansowanie do 
specyfiki projektu, uwzględniając wytyczne i dokumenty sektorowe (np. z 
zakresu środowiska, transportu itp.), rodzaj księgowości prowadzonej 
przez Wnioskodawcę/Operatora/Partnerów, specyficzne kryteria dla 
poszczególnych osi priorytetowych, zapisy RPO WD 2014-2020 i SZOOP 
oraz wymogi ogłoszenia o naborze wniosków. 

Na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce: RPO 2014-
2020 > Skorzystaj z programu > Jak zacząć korzystać z programu > 
Wypełnienie wniosku zamieszczono opracowanie pn. „Analiza finansowa 
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zawierające przykładowe tabele (puste) oraz fikcyjną analizę 
finansową dla 4 różnych rodzajów projektów. W zakładce: RPO 
2014 2020 > Skorzystaj z programu > Jak zacząć korzystać z 
programu > Wypełnienie wniosku zamieszczono ramową 
strukturę studium wykonalności na potrzeby aplikacji o środki 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 
WD 2014 – 2020 (listy pól, które wnioskodawcy będą wypełniać 
w generatorze wniosków w części dotyczącej studium 
wykonalności). 

Wymienione dokumenty umieszczone są również w zakładce > 
Dowiedz się więcej > Pobierz poradniki i publikacje na stronie 
www.ipaw.walbrzych.eu 
(…) 

na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 – przykłady” zawierające 
przykładowe tabele (puste) oraz fikcyjną analizę finansową dla 4 różnych 
rodzajów projektów. 

Wymienione dokumenty umieszczone są również w zakładce > Dowiedz 
się więcej > Pobierz poradniki i publikacje na stronie 
www.ipaw.walbrzych.eu 
(…) 

4.  
Str. 27,pkt 

26  
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.  Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to:   

 gdy liczba ocenianych  wniosków nie przekroczy 100 – 
orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2017 r; 

 gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150 – orientacyjny 
termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2017 r; 

 gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 200 – orientacyjny 
termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r. 

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 dla Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów– ZIT AW (Schemat B: Remont, 
odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych)  polegają na: 

1. zaktualizowaniu daty „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” z dnia 2 sierpnia 2016 r., wydane przez Ministra 
Rozwoju (zaktualizowane przez MR w dniu 2 sierpnia 2016 r.); 

2. zmianie terminu zakończenia składania wniosków o dofinansowanie projektu z dnia 30 listopada na 30 grudnia 2016 r.; 
3. korekcie zapisów w pkt 20 regulaminu Studium wykonalności mającej na celu dostosowanie opisu zasad uaktualnionych w zakładce RPO 2014-2020 > 

Skorzystaj z programu > Jak zacząć korzystać z programu > Wypełnienie wniosku. 
4. uzależnienie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu od ilości złożonych wniosków. 
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Wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Wnioskodawców.  

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

 
 
Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16  – tekst jednolity. 
2. Ogłoszenie o konkursie – tekst jednolity.  

 

 


