
 

Komunikat w sprawie zmiany terminu orientacyjnego rozstrzygnięcia naboru 

ogłoszonego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji 

Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020  

(RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16) 
 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu został wskazywany w Regulaminie Konkursu, który 

określano na moment ogłaszania naboru i uwzględniał w szczególności terminy wynikające 

z Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów. Zgodnie z treścią Regulaminu Pracy Komisji Oceny 

Projektów wydłużenie terminu oceny projektów może nastąpić na każdym etapie oceny.   

 

W trakcie oceny projektu w naborze nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 nie jest możliwe dotrzymanie 

określonego w Regulaminie konkursu orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia naboru, m.in. z 

powodu:  

 największej w działalności IPAW liczby wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze; 

 dużego zainteresowania Wnioskodawców ogłoszonym konkursem, co spowodowało 
kumulację prac związanych z oceną projektów w różnych naborach i w konsekwencji 
wydłużeniem procesu oceny; 

 wydłużenia wskazanego w Regulaminie konkursu etapu oceny zgodności ze Strategią ZIT AW 
wniosków o dofinansowanie; 

 wydłużenia wskazanego w Regulaminie konkursu czasu trwania etapu oceny formalnej 
wniosków o dofinansowanie, w tym ze względu na zawieszenia biegu terminu oceny na 
skutek dokonywania przez Wnioskodawców wymaganych  popraw  i/lub  uzupełnień we  
wnioskach o dofinansowanie (w  tym  usunięcie  braków formalnych i/lub oczywistych omyłek 
w trybie wskazanym w art. 43 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020) oraz 
wpływu znacznej liczby próśb Wnioskodawców o ustalenie dłuższych terminów na złożenie 
uzupełnionych/poprawionych wniosków; 

 wydłużenia wskazanego w Regulaminie konkursu czasu trwania etapu oceny merytorycznej 
wniosków o dofinansowanie, w szczególności z uwagi na dużą liczbę wniosków powodującą, 
iż cały proces oceny merytorycznej  wymaga wzmożonych prac ekspertów i pracowników 
IPAW; 

 wystąpień ekspertów oceniających projekty o uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od 
Wnioskodawców na etapie oceny merytorycznej oraz próśb Wnioskodawców o wydłużenie 
terminu na ich wniesienie. 

W związku z powyższym decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha zmieniony został termin 

orientacyjnego rozstrzygnięcia naboru nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 dla Poddziałania 6.3.4 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych). 

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru wskazany w Regulaminie konkursu: wrzesień 2017 r.  

Orientacyjny zmieniony termin rozstrzygnięcia naboru: styczeń 2018 r. 


