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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18 

dla Poddziałania 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW 

(typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) 

WYŁĄCZNIE PROJEKTY W FORMULE GRANTOWEJ 

 

Zmiany obowiązują od 5 grudnia 2018 r. 

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1.  
Str. 12, pkt 

5 
Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na 

realizację projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy 

wdrożeniowej), których celem szczegółowym jest zwiększenie 

efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, 

budynkach historycznych poprzez wymianę dotychczasowych 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła w województwie dolnośląskim. 

(…) 

Ponadto dopuszczalna jest wymiana kotłów w budynkach 
historycznych (zabytkach), bez konieczności spełnienia warunków 
odnośnie Maksymalnego progu wskaźnika energii pierwotnej EP 
H + W” , jeżeli zostały lub zostaną przeprowadzone minimalne 
inwestycje w efektywność energetyczną…  

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację 

projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), 

których celem szczegółowym jest zwiększenie efektywności 

energetycznej w sektorze mieszkaniowym, budynkach historycznych 

poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na 

obszarze ZIT AW. 

(…) 
 
Ponadto dopuszczalna jest wymiana kotłów w budynkach historycznych 
(zabytkach), bez konieczności spełnienia warunków odnośnie 
Maksymalnego progu wskaźnika energii pierwotnej EP H + W” , jeżeli 
zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność 
energetyczną… 
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2.  
str. 21, pkt 

9 
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 1 384 307 euro, tj. 

5 995 018 zł (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku 

Centralnego (EBC) obowiązującym w listopadzie 2018 r., 1 euro = 

4, 3307 zł – kurs z dnia 30 października 2018 r.), w tym na 

procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs. 

(…) 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 924 312 euro, tj. 16 841 577 

zł (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 

obowiązującym w grudniu 2018 r., 1 euro = 4, 2916 zł – kurs z dnia 29 

listopada 2018 r.), w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty 

przeznaczonej na konkurs. 

(…) 

3.  
str. 24, pkt 

16 
Wnioskodawca/Beneficjent wypełnia wniosek o dofinansowanie 

za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o 

dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-

ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego 

konkursu w terminie: 

od godz. 8.00 dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 15.00 dnia 28 

lutego 2019 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 w 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 ww. terminie do godz. 15.00 dnia 28 lutego 2019 r.  do 

siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z 

aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, 

opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią 

Wnioskodawca/Beneficjent wypełnia wniosek o dofinansowanie za 

pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – 

dostępny na stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w 

ramach niniejszego konkursu w terminie: 

od godz. 8.00 dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 15.00 dnia 28 marca 2019 

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 w 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 ww. terminie do godz. 15.00 dnia 28 marca 2019 r.  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).   

https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
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imienną osoby/ób uprawnionej/-ych do reprezentowania 

Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).   

(…) 

(…) 

4.  
str. 29, pkt 

17 
(…) 

W ciągu 10 dni od dnia zakończenia oceny ostatniego projektu w 

danym naborze sporządzany jest Protokół z prac Komisji Oceny 

Projektów, zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny, 

w tym Lista ocenionych projektów zawierająca przyznane oceny, 

oraz Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i 

uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem 

projektów wybranych do dofinansowania. Protokół oraz obie 

Listy zatwierdzane są przez Przewodniczącego KOP. 

(…) 

 

(…) 

W ciągu 10 dni od dnia zakończenia oceny ostatniego projektu w danym 

naborze sporządzany jest Protokół z prac Komisji Oceny Projektów, 

zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny, w tym Lista 

ocenionych projektów zawierająca przyznane oceny, oraz Lista 

projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno 

największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania.  

Obie listy, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, zostają 

przekazane przez Przewodniczącego KOP do IZ RPO WD celem 

zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

(…) 

5.  
str. 40, pkt 

29 
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2019 r.  

IOK zastrzega sobie możliwość zmiany rozstrzygnięcia konkursu.   

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2019 r.  

IOK zastrzega sobie możliwość zmiany rozstrzygnięcia konkursu.  

6.  
str. 44, pkt 

31 
(…) 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu 

do grudnia 2021.   

(…) 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 

stycznia 2022.   
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(…) (…) 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – wyciąg z kryteriów wyboru projektów 

7. str. 1 Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM 
RPO WD 2014-2020 w dniu 06.05.2015 r. (Uchwała nr 2/15 KM 

RPO WD ze zmianami) obowiązujących w naborze 
RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/181 

1 W brzmieniu ustalonym uchwałą 94/18 KM RPO WD 2014-2020 
z dnia 17 października 2018 r.   

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO 
WD 2014-2020 w dniu 06.05.2015 r. (Uchwała nr 2/15 KM RPO WD ze 

zmianami) obowiązujących w naborze RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/181 

1 W brzmieniu ustalonym uchwałą 95/18 KM RPO WD 2014-2020 z dnia 
26 listopada 2018 r.  1 

8. str. 38 Kryterium merytoryczne specyficzne nr 9: 

Nazwa kryterium:  

Wpływ projektu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników 
RPO i SzOOP Kryterium w częściowej ocenie ZIT 

(…) 

Opis znaczenia kryterium: 

0 pkt - 10 pkt  

0 pkt –2 pkt dla ZIT  

(0 punktów w kryterium oznacza odrzucenia wniosku) 

Kryterium merytoryczne specyficzne nr 9: 

Nazwa kryterium:  

Wpływ projektu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników RPO i 
SzOOP Kryterium w częściowej ocenie ZIT 

(…) 

Opis znaczenia kryterium: 

0 pkt - 10 pkt  

0 pkt –2 pkt dla ZIT  

(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku) 

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18 dla Poddziałania 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i 
sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) 

WYŁĄCZNIE PROJEKTY W FORMULE GRANTOWEJ polegają na: 
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1. doprecyzowaniu obszaru realizacji projektów grantowych w naborze, poprzez wskazanie na obszar ZIT AW oraz doprecyzowaniu zapisów dotyczących 
inwestycji  w efektywność energetyczną;  

2. zwiększeniu alokacji dostępnej w naborze z 1 384 307 euro, tj. 5 995 018 zł na 3 924 312 euro, tj. 16 841 577 zł; 

3. zmianie terminu zakończenia składania wniosków o dofinansowanie projektu z dnia 28 lutego 2019 r. na dzień 28 marca 2019 r.  

4. doprecyzowaniu zapisów dotyczących formy konkursu; 

5. zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z września na październik 2019 r.; 

6. zmianie rekomendowanego przez IOK terminu zakończenia realizacji projektu z grudnia 2021 r. na styczeń 2022 r; 

7. zmianie opisu znaczenia kryterium 9 oceny merytorycznej specyficznej w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. 
 

Wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby ujednolicenia oraz doprecyzowania zapisów w treści Regulaminu konkursu, a także wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
Wnioskodawców.  

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

 
 
Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18 – tekst jednolity. 

2. Ogłoszenie o konkursie – tekst jednolity.  
 

 


