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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr  RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19 

dla Poddziałania  7.1.4  Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW 

(Infrastruktura przedszkolna) 

 

Zmiany obowiązują od 28 sierpnia 2019 r. 

Regulamin 

L
p. 

Strona, 
punkt 
tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1.  
str. 20, 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 26 kwietnia2019 r.  

do godz. 15.00 dnia 12 września 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 12 września 2019 r. do 
siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz  wydrukowanej  z  

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 26 kwietnia2019 r.  

do godz. 15.00 dnia 15 października 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 15 października 2019 r. do 
siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz  wydrukowanej  z  

https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
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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). 

(…) 

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). 
(…) 

2.  
str. 41, pkt 

29  
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2020 r.  

IOK zastrzega sobie możliwość zmiany rozstrzygnięcia konkursu.   

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2020 r.  

IOK zastrzega sobie możliwość zmiany rozstrzygnięcia konkursu.   

3.  
str. 44, pkt 

31 
(…) 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do lipca 
2022.   

(…) 

(…) 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 
sierpnia 2022.   

(…) 

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr naboru RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19 dla Poddziałania  7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – 
ZIT AW (Infrastruktura przedszkolna)– ZIT AW polegają na: 

1. zmianie terminu zakończenia składania wniosków o dofinansowanie projektu z dnia 12 września 2019 r. na dzień 15 października 2019 r. w związku z 
zgłoszonymi potrzebami Wnioskodawców; 

2. zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z kwietnia 2020 r. na maj 2020 r.; 
3. zmianie rekomendowanego przez IOK terminu zakończenia realizacji projektu z lipca 2022 r. na sierpień 2022 r.  
 

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 

 
 
 
Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19 – tekst jednolity. 
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2. Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19 – tekst jednolity.  
 

 

 


