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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16 

dla Poddziałania 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW  

Zmiany obowiązują od 5 lipca 2016 r. 

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1.  
str. 14, pkt 

14 
Konkurs jest postepowaniem służącym wybraniu projektów do 
dofinansowania, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. 
Procedury związane z wyborem projektów do dofinansowania 
obejmują okres od momentu zgłoszenia projektu do 
dofinansowania do jego wybrania do dofinansowania lub 
odrzucenia (przez odrzucenie projektu należy rozumieć jego 
negatywną ocenę w rozumieniu art. 53 ust 2 ustawy). Wobec 
powyższego konkurs składa się z etapów: 

1. Naboru wniosków o dofinansowanie, czyli składania 
wniosków  
o dofinasowanie – termin składania wniosków nie może 
być krótszy  
niż 7 dni licząc od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów; 

2. Etapu weryfikacji technicznej, w trakcie której 
sprawdzeniu podlega: 

 kompletność wypełnienia formularza wniosku (czy 
formularz zawiera wszystkie wymagane strony oraz 
czy wymagane pola zostały wypełnione), 

 kompletność załączników (czy wszystkie załączniki 
zostały załączone), 

Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu projektów do 
dofinansowania, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, tj. które 
spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru 
projektów i: 
1) uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 
2) uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie 
wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o 
których mowa w pkt 1. 

Procedury związane z wyborem projektów do dofinansowania obejmują 
okres od momentu zgłoszenia projektu do dofinansowania do jego 
wybrania do dofinansowania lub odrzucenia (przez odrzucenie projektu 
należy rozumieć jego negatywną ocenę w rozumieniu art. 53 ust 2 
ustawy). Wobec powyższego konkurs składa się z etapów: 

1. Naboru wniosków o dofinansowanie, czyli składania wniosków  
o dofinasowanie projektu w wyznaczonym przez IOK terminie. 
Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 7 dni licząc 
od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów. 

2. Etapu weryfikacji technicznej, dokonywanej przez pracownika 
IPAW, w trakcie której sprawdzeniu podlega: 
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 czytelność załączonych skanów i kopii dokumentów, 

 kompletność podpisów i pieczęci, 

 zgodność sumy kontrolnej w wersji papierowej i 
elektronicznej. 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych/oczywistych 
omyłek, wnioskodawca wzywany jest do jednokrotnego 
uzupełnienia danego braku formalnego we wniosku o 
dofinansowanie projektu lub poprawienia w nim oczywistych 
omyłek w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod 
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w 
konsekwencji niedopuszczenia projektu do oceny lub dalszej 
oceny. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub 
poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego 
istotnej modyfikacji. 
Zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej, weryfikacja techniczna nie 
stanowi etapu oceny wniosków, w związku z czym wnioskodawcy, 
w przypadku pozostawienia jego wniosku o dofinansowanie bez 
rozpatrzenia, nie przysługuje protest  
w rozumieniu rozdziału 15 ustawy – trwa ona 7 dni od dnia 
zakończenia naboru;  

3. I-go Etapu oceny - Ocena spełnienia przez projekt 
kryteriów dotyczących jego zgodności ze Strategią ZIT AW 
– ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektu w zakresie 
zgodności ze Strategią ZIT podlega każdy złożony  
w trakcie trwania naboru wniosek o dofinansowanie, który 
przeszedł etap weryfikacji technicznej (o ile nie został 
wycofany przez Wnioskodawcę albo pozostawiony bez 
rozpatrzenia zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy 
wdrożeniowej), a także każdy projekt przywrócony do 
oceny zgodności ze Strategią ZIT wskutek uwzględnienia 
przez IŻ RPO WD 2014-2020  

 kompletność wypełnienia formularza wniosku (czy formularz 
zawiera wszystkie wymagane strony oraz czy wymagane pola 
zostały wypełnione), 

 kompletność załączników (czy wszystkie załączniki zostały 
załączone), 

 czytelność załączonych skanów i kopii dokumentów, 

 kompletność podpisów i pieczęci, 

 zgodność sumy kontrolnej w wersji papierowej i elektronicznej. 
 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w przypadku stwierdzenia 
braków formalnych/oczywistych omyłek, wnioskodawca wzywany jest do 
jednokrotnego uzupełnienia danego braku formalnego we wniosku o 
dofinansowanie projektu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek w 
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji 
niedopuszczenia projektu do oceny. 
Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim 
oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. W 
przypadku braku analizy finansowej we wniosku o dofinansowanie, 
uznaje się, że nie jest możliwe usunięcie braków lub omyłek, w sposób 
który nie prowadziłby do zasadniczej modyfikacji projektu, zatem taki 
wniosek pozostaje bez rozpatrzenia bez wezwania do uzupełnienia lub 
poprawy.  
Weryfikacja techniczna trwa 14 dni od dnia zakończenia naboru. 
Wnioskodawca otrzymuje 7 dni na usunięcie braków formalnych i 
oczywistych omyłek. W tych przypadkach ponowna weryfikacja jest 
dokonywana w terminie do 14 dni. 
Katalog możliwych do uzupełnienia braków formalnych i oczywistych 
omyłek określa pkt 16 niniejszego Regulaminu. 
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lub sąd administracyjny środka odwoławczego od tego 
etapu oceny (odpowiednio protest lub skarga). 

Ocenę projektu pod kątem zgodności ze Strategią ZIT AW 
przeprowadzają członkowie KOP - do 20 dni  od dnia zakończenia 
weryfikacji technicznej tj. przekazania wniosków do oceny 
zgodności ze Strategią ZIT; 

4.   II-go Etapu oceny – ocena formalna (obligatoryjna) - 
dokonywana przez  
2 pracowników IOK;  

 I etap oceny formalnej (ocena kryteriów formalnych 
ogólnych  
i specyficznych przy których zaznaczono brak 
możliwości korekty – jeśli dotyczą naboru) – do 10 dni; 

 II etap oceny formalnej (ocena kryteriów formalnych 
ogólnych  
i specyficznych przy których zaznaczono możliwość 
korekty – jeśli dotyczą naboru) - do 10 dni; 

          5.   III-go Etapu oceny – ocena merytoryczna (obligatoryjna i 
fakultatywna):  

• I sekcja: ocena ekonomiczno – finansowa, ogólna 
oraz dziedzinowa (w tym OOŚ) dokonywana przez 2 
ekspertów z dziedziny „Analiza finansowo-
ekonomiczna” oraz 2 ekspertów z dziedziny „Systemy 
transportowe” oraz „Infrastruktura ekologiczna” do 40 
dni od momentu zakończenia oceny formalnej;  

6.  Rozstrzygnięcie konkursu – zatwierdzenie przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego „Listy ocenionych 
projektów”, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy 
wdrożeniowej równoznaczne jest z rozstrzygnięciem 
konkursu. W ciągu 10 dni od zakończenia oceny ostatniego 
projektu sporządzany jest protokół z prac Komisji Oceny 

Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji technicznej wszystkich 
projektów złożonych w konkursie IOK zamieszcza na swojej stronie 
zbiorczą listę projektów skierowanych do KOP.  
W przypadku wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia Wnioskodawca 
informowany jest pisemnie o zakończeniu weryfikacji technicznej jego 
wniosku oraz o wyniku weryfikacji wraz z uzasadnieniem. 
Weryfikacja techniczna nie stanowi etapu oceny wniosków, w związku z 
czym wnioskodawcy, w przypadku pozostawienia wniosku o 
dofinansowanie bez rozpatrzenia, nie przysługuje protest w rozumieniu 
rozdziału 15 ustawy. Wezwanie do poprawienia oczywistej omyłki lub 
uzupełnienia braku formalnego, o ile zostaną one stwierdzone, może 
następować również na każdym kolejnym etapie oceny. 

3. I-go Etapu oceny - Ocena spełnienia przez projekt kryteriów 
dotyczących jego zgodności ze Strategią ZIT AW – ocenie 
spełnienia kryteriów wyboru projektu w zakresie zgodności ze 
Strategią ZIT podlega każdy złożony  
w trakcie trwania naboru wniosek o dofinansowanie, który 
przeszedł etap weryfikacji technicznej (o ile nie został wycofany 
przez Wnioskodawcę albo pozostawiony bez rozpatrzenia zgodnie 
z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej), a także każdy projekt 
przywrócony do oceny zgodności ze Strategią ZIT wskutek 
uwzględnienia przez IZ RPO WD 2014-2020 lub sąd 
administracyjny środka odwoławczego od tego etapu oceny 
(odpowiednio protest lub skarga). 
Ocenę projektu pod kątem zgodności ze Strategią ZIT AW 
przeprowadzają członkowie KOP - do 20 dni  od dnia zakończenia 
weryfikacji technicznej tj. przekazania wniosków do oceny 
zgodności ze Strategią ZIT; 

4.   II-go Etapu oceny – ocena formalna - dokonywana przez  
2 pracowników IOK; (do oceny formalnej zostaną dopuszczone 
wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do IOK w terminie 
określonym w regulaminie konkursu, po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku oceny zgodności ze Strategią ZIT AW). Ocena formalna 
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Projektów wraz z listą projektów, które uzyskały 
wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów 
wybranych do dofinansowania oraz listą ocenionych 
projektów zawierającą przyznane oceny i wskazującą 
projekty, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy 
wdrożeniowej. Protokół oraz obydwie listy zatwierdzane 
są przez Przewodniczącego KOP i Dyrektora IPAW oraz 
przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha a następnie 
przekazywane niezwłocznie  
do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego.  
W terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu lista 
projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z 
wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania 
zamieszczana jest na stronie internetowej 
www.ipaw.walbrzych.eu, oraz 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

 

trwa 45 dni. Termin ten jest zawieszany na czas wprowadzania 
przez wnioskodawcę wymaganych popraw i uzupełnień do 
wniosku. 

5. III-go Etapu oceny – ocena merytoryczna (obligatoryjna i 
fakultatywna); (do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone 
wnioski o dofinansowanie po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
oceny formalnej) – do 40 dni od zakończenia oceny formalnej: 

 Ocena finansowo-ekonomiczna projektu w zakresie 
spełnienia przez projekt kryteriów obligatoryjnych i 
punktowych, dokonywana przez 2 ekspertów z dziedziny 
„Analiza ekonomiczno-finansowa”; 

 Ocena spełnienia przez projekt obligatoryjnych i 
punktowych kryteriów merytorycznych ogólnych oraz 
kryteriów merytorycznych specyficznych, dokonywana 
przez 2 ekspertów z dziedziny „Infrastruktura społeczna”. 

Oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty 
uczestniczące w konkursie dokonuje Komisja Oceny Projektów. 

Po każdym etapie konkursu (weryfikacja techniczna, ocena zgodności ze 
Strategią ZIT, ocena formalna oraz ocena merytoryczna) IPAW zamieszcza 
na swojej stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu listy projektów 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu lub listy, o których mowa w art. 46 
ust. 4 ustawy. 

W ciągu 10 dni od zakończenia oceny ostatniego projektu sporządzany 
jest protokół z prac Komisji Oceny Projektów wraz z listą projektów, które 
uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów 
wybranych do dofinansowania oraz listą ocenionych projektów 
zawierającą przyznane oceny i wskazującą projekty, o których mowa w 
art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.  

Protokół przekazania list oraz obie listy zatwierdzane są przez 
Przewodniczącego KOP i Dyrektora IPAW oraz przez Prezydenta Miasta 

http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
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Wałbrzycha a następnie przekazywane niezwłocznie do zatwierdzenia 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

6.  Rozstrzygnięcie konkursu – zatwierdzenie przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego „Listy ocenionych projektów”, o której mowa w art. 44 
ust. 4 ustawy wdrożeniowej równoznaczne jest z rozstrzygnięciem 
konkursu.  

W terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu lista projektów, 
które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów 
wybranych do dofinansowania zamieszczana jest na stronie internetowej 
www.ipaw.walbrzych.eu, oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 

 

2.  
str. 19, pkt 

17 
Wykaz informacji, których należy udzielić ubiegając się o 
dofinansowanie projektu  zatwierdzany jest wraz z niniejszym 
Regulaminem i jest zamieszczony na stronie 
www.ipaw.walbrzych.eu. Na powyższej stronie zamieszczone są 
również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. 

Instrukcja wypełniania wniosku zostanie udostępniona wraz z 
generatorem. 

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy 
ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia 
wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku. 

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie 
www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Skorzystaj z programu” – Jak 
skorzystać z programu? – Jak się starać o dofinansowanie? 

Dodatkowo dokument zamieszczony jest na stronie 
www.ipaw.walbrzych.eu pod ogłoszeniem o konkursie. 

3.  
str. 30, pkt 
31, akapit 
dziewiąty, 
dziesiąty, 
jedenasty 

Brak zapisu. (…) W przypadku, gdy wnioskodawca dochował wszelkich starań w 

związku z koniecznością pozyskania ww. deklaracji dotyczących obszarów 

Natura 2000 lub wpływu projektu na jednolite części wód, jednakże ze 

względu na opóźnienie przez niego niezawinione nie jest w stanie 

dołączyć ww. deklaracji do wniosku, powinien jako załącznik  przedłożyć 

kserokopię wniosku złożonego do RDOŚ o wydanie ww. deklaracji, z datą 

http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
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wpływu do RDOŚ poprzedzającą złożenie pierwszej wersji wniosku 

o dofinansowanie (lub inne dokumenty potwierdzające złożenie wniosku 

ww. terminie, np. zwrotne potwierdzenie odbioru, urzędowe 

poświadczenie przedłożenia dokumentu w systemie e-puap). 

Przedmiotowa deklaracja, w zależności od terminu jej pozyskania, musi 

być dołączona podczas składania uzupełnionego/poprawionego wniosku 

o dofinansowanie na etapie weryfikacji technicznej (jeżeli dotyczy) lub 

podczas przedkładania  uzupełnionego/poprawionego wniosku o 

dofinansowanie na etapie oceny formalnej.  

W przypadku braku deklaracji wydawanej przez  RDOŚ w terminie 

wskazanym przez IOK na dokonanie poprawy wniosku o dofinansowanie 

na etapie oceny formalnej, wnioskodawca powinien zwrócić się do IOK z 

prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentacji aplikacyjnej po 

poprawie, przedstawiając stosowną argumentację. IOK indywidualnie 

rozpatruje wnioski o wydłużenie terminu na poprawę dokumentacji 

aplikacyjnej biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę 

argumenty (…) 

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16 dla Poddziałania 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW  polegają na: 

1. wprowadzeniu zapisu doprecyzowującego sposób postępowania przez IOK z wnioskiem o dofinansowanie projektu w przypadku braku analizy finansowej - 
wprowadzenie konkretnego zapisu jednoznacznie wskazuje sposób postępowania IOK z wnioskiem złożonym bez analizy finansowej;  

2. zmianie czasu trwania weryfikacji technicznej wniosku o dofinansowanie projektu z 7 do 14 dni, zgodnie z obowiązującymi IOK procedurami; 

3. połączeniu dwóch etapów oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w jeden etap; 

4. usunięciu „Wykazu informacji, których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu” z elementów wchodzących w skład wzoru wniosku o 
dofinansowanie projektu i zastąpienie ich „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie”; 

5. uzupełnieniu zapisów dotyczących Polityki ochrony środowiska - wprowadzenie zapisów jest niezbędne w związku z występującymi w RDOŚ opóźnieniami 
w wydawaniu deklaracji NATURA i RDW. 
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Wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby uporządkowania zapisów w treści Regulaminu konkursu, a także wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Wnioskodawców.  

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

 
 
Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16  – tekst jednolity. 

2. Ogłoszenie o konkursie – tekst jednolity.  
 

 


