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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  

Zmiany obowiązują od 25 sierpnia 2016 r. 

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1.  
str. 16, pkt 
14, ust. 5, 
akapit 6 i 7 

(…) 

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 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.  

(…) 

(…) 

Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu,  
Komisja Oceny Projektów sporządza protokół zawierający informacje o 
przebiegu i wynikach oceny wraz listą ocenionych projektów zawierającą 
przyznane oceny i wskazującą projekty, o których mowa w art. 39 ust. 2 
ustawy wdrożeniowej.  

Zatwierdzenie ww. listy jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu. 

(…) 

2.  
str. 17, pkt 
15, akapit  

6, 7 i 8 

 (…) 
Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:  
a) osobiście do sekretariatu IPAW pod adresem:  
 
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej  

 (…) 
Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:  
a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW pod 
adresem:  
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej  
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Ul. J. Słowackiego 23A  
58-300 Wałbrzych  
II piętro, pokój nr 203  
 
b) kurierem lub pocztą na adres:  
 
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej  
Ul. J. Słowackiego 23A  
58-300 Wałbrzych  
 
Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku ( w systemie) musi 
być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. 
Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym 
(obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.  
(…) 

Ul. J. Słowackiego 23A  
58-300 Wałbrzych  
II piętro, pokój nr 203  
 
b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres:  
 
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej  
Ul. J. Słowackiego 23A  
58-300 Wałbrzych  
 

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się  za zachowany, jeżeli przed jego 
upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., 
wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do 
świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta 
Polska SA. 

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku ( w systemie) musi być 
identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Załączniki 
złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami 
złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie 
oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą 
rozpatrywane.  
(…) 

3.  
str. 29, pkt 
29, akapit 
Kontrola 

(…) 

Kontrola 
Wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w 
ramach konkursu są zobowiązani, na żądanie IPAW do poddania 

(…) 

Kontrola: Wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w 
ramach konkursu są zobowiązani, na żądanie IPAW, do poddania się 
kontroli w zakresie określonym w art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.  



3 
 

się kontroli w zakresie określonym w art. 22 ust. 4 ustawy o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 
poz. 1146 ze zm.). 
Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych 
(udzielonych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych lub zgodnie z zasadą konkurencyjności) 
prowadzona przez IPAW przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie/wydaniem decyzji o dofinansowanie będzie 
obejmować wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia 
które zostały zakończone do dnia wyboru projektu do 
dofinansowania. 
IPAW nie podpisze z Wnioskodawcą umowy/decyzji o 
dofinansowanie projektu do czasu zakończenia przedmiotowej 
kontroli. 

Kontrola  prawidłowości  udzielania  zamówień  publicznych (udzielonych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
lub zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020), w 
przypadku podjęcia decyzji o jej wszczęciu, prowadzona przez IPAW 
przed podpisaniem umowy/ decyzji o dofinansowanie, będzie 
obejmować wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia, które 
zostały zakończone do dnia wyboru projektu do dofinansowania. W takim 
przypadku podpisanie umowy/ decyzji o dofinansowanie projektu 
uzależnione jest od wyniku przeprowadzonej kontroli. 

Załączniki 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu -  Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 w dniu 09.06.2016 r. (Uchwała  
nr 38/16 KM RPO WD) obowiązujących w niniejszym naborze. 

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 dla Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW  polegają na: 

1. zacytowaniu zapisów „Ustawy wdrożeniowej” w ustępie dotyczącym rozstrzygnięcia konkursu;  

2. doprecyzowaniu sposobu składania wniosku o dofinansowanie do IOK w wersji papierowej oraz elektronicznej; 

3. uspójnieniu zapisów dotyczących kontroli w punkcie 29; 

4. W załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu dostosowano opis kryterium Wpływ projektu na  realizację Strategii ZIT do zapisów Strategii ZIT AW. 
 

Wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby ujednolicenia oraz doprecyzowania zapisów w treści Regulaminu konkursu. 

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  
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Załączniki: 

1. Regulamin konkursu RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 – tekst jednolity. 

2. Ogłoszenie o konkursie – tekst jednolity.  

3. Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 w dniu 09.06.2016 r. (Uchwała  nr 38/16 KM RPO WD) 
obowiązujących w niniejszym naborze. 

 

 


