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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-334/18 

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) 

PROJEKTY NIEGRANTOWE 

 

Zmiany obowiązują od 2 kwietnia 2019 r. 

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1.  
str. 16, pkt 

8  
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 1 384 307 euro, tj. 

5 940 891 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 (wnioskowana 

w projekcie wartość dofinansowania nie może być większa niż 

alokacja przeznaczona na konkurs pomniejszona o kwotę 

przeznaczoną na procedurę odwoławczą). 

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec 

zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na 

etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów. 

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec 

zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w 

ramach poddziałania. 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 1 384 307 euro, tj. 5 940 891 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 (wnioskowana w projekcie wartość 

dofinansowania nie może być większa niż alokacja przeznaczona na 

konkurs pomniejszona o kwotę przeznaczoną na procedurę odwoławczą). 

W sytuacji gdy w naborze nie ma negatywnie ocenionych projektów na 

żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie 

w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może 

zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór. 

 

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. 
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W trakcie trwania naboru (poprzez zmianę regulaminu konkursu) 

lub po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę 

przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z 

uwzględnieniem kolejności projektów na liście według liczby 

otrzymanych punktów oraz zasady równego traktowania 

(dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą 

liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które 

uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę). 

Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie 

zatwierdzania listy ocenionych projektów. 

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu 

ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach 

poddziałania. 

W trakcie trwania naboru (poprzez zmianę regulaminu konkursu) lub po 

rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na 

dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem kolejności 

projektów na liście według liczby otrzymanych punktów oraz zasady 

równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które 

uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno 

projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą 

ocenę). 

2.  
str. 20, pkt 

15 
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 22 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 dnia 30 

kwietnia 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 

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 22 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 dnia 16 maja 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, 

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/


3 
 

oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia 

możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.   

Ponadto ww. terminie do godz. 15.00 dnia 30 kwietnia 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).   

(…) 

edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia 

możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.   

Ponadto ww. terminie do godz. 15.00 dnia 16 maja 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).   

(…) 

3.  
str. 36, pkt 

28 
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2019 r.  

IOK zastrzega sobie możliwość zmiany rozstrzygnięcia konkursu.   

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2019 r.  

IOK zastrzega sobie możliwość zmiany rozstrzygnięcia konkursu.  

4.  
str. 39, pkt 

30 
(…) 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu 

do stycznia 2023.   

 (…) 

(…) 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do lutego 

2023.   

(…) 

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Metodologia sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego 

Aktualizacja załącznika do 6 do Regulaminu konkursu Metodologia sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego  

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-334/18 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) 

PROJEKTY NIEGRANTOWE polegają na: 
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1. uszczegółowieniu zapisów dotyczących dostępnej w naborze alokacji; 

2. zmianie terminu zakończenia składania wniosków o dofinansowanie projektu z dnia 30 kwietnia 2019 r. na dzień 16 maja 2019 r.; 

3. zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z listopada na grudzień 2019 r.; 

4. zmianie rekomendowanego przez IOK terminu zakończenia realizacji projektu ze stycznia 2023 r. na luty 2023 r.; 

5. aktualizacji załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu Metodologia sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego. 
Wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Wnioskodawców. Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

 
 
Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-334/18 – tekst jednolity. 

2. Ogłoszenie o konkursie – tekst jednolity.  
 

 


