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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr  RPDS.03.03.04-IP.03-02-385/20 

dla Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowy – 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 18 marca 2020 r. 

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1.  
str. 26, 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 7 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 dnia 16 

kwietnia 2020 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 16 kwietnia 2020 r.  

do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz 

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 7 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 dnia 19 maja 2020 

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.   

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji 

Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej Generator 

Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/ we 

wskazanym w Regulaminie terminie.  Wnioskodawca nie składa wersji 
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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).   

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy 

kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) 

przedłożyć należy na nośniku CD.  

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone 

„za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do 

podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami 

statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem. 

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.   

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji 

papierowej.  

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:   

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW 

mieszczącego się pod adresem:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej 

ul. J. Słowackiego 23A 

58-300 Wałbrzych 

II piętro, pokój nr 203 

b) za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego 

wyznaczonego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe, na adres:   

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej 

papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. 

Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie 

podlegać ocenie.  

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub 

certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w 

aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR. 

Skany załączanych w Generatorze Wniosków załączników będących 

kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z 

oryginałem”:  

 przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o 

dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym 

do wniosku pełnomocnictwem– jeżeli właścicielem dokumentu 

potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub  

 przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” 

niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu 

potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca 

np. Partner, podmiot realizujący projekt.  

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą 

rozpatrywane.   

Za datę wpływu wniosku o dofinasowanie do IOK uznaje się datę 

skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji 

Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR. 

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym 

SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: 

gwnd@dolnyslask.pl.  

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR 

są uznawane za złożone nieskutecznie złożone i nie podlegają ocenie.  

W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w 

aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie 
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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 nadania przesyłki.  

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.  

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale 

spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w 

segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w 

następujący sposób:   

- Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z 

adresem  

- Wniosek o dofinansowanie projektu w 

ramach naboru nr …………..  

- Tytuł projektu  

- Numer wniosku o dofinansowanie  

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na 

którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to 

powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na 

grzbiecie segregatora.   

wskazanym w Regulaminie i ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia 

się bez rozpatrzenia.  

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o 

dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim 

treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i 

załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem 

faktycznym. 

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu 

są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, z wyłączeniem oświadczenia o którym mowa w Art. 

41 ust. 2 pkt 7c. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie IOK o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie 

obejmuje oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego świadomości 

skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.   

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie 

podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy 

wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane 

przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu 

wnioskodawcy zgodnie z zapisami pkt. 19 Regulaminu.  

IPAW zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub 

złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej 

kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich 

miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.  

IPAW nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.  

Forma składania wniosków określona w tym pkt Regulaminu obowiązuje 

także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o 

dofinansowanie.  
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Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w 

wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i 

pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja 

papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na 

wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny 

w ciągu 14 dni od daty złożenia.  

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po 

terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wniosek 

pozostawia się bez rozpatrzenia.  

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie 

projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań, z wyłączeniem oświadczenia o 

którym mowa w Art. 41 ust. 2 pkt 7c. Wniosek o dofinansowanie 

projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje 

oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków 

niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.   

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o 

dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie 

jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o 

wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do 

podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.  

IPAW zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania 

wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. 

Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie 

komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano 

ogłoszenie.  
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IPAW nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania 

wniosków.  

Forma składania wniosków określona w tym pkt Regulaminu 

obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji 

wniosku o dofinansowanie.  

2.  
str. 31, pkt 

19 
(…) 

Wnioskodawca zobowiązuje się do odbioru korespondencji 

kierowanej do niego w ww. sposób.   

Nieprzestrzeganie wskazanej formy komunikacji (w szczególności, 

gdy Wnioskodawca nie odbierze przesłanego za pomocą SNOW 

wezwania) oznaczać będzie:  

 negatywną ocenę projektu w przypadku niespełnienia 

przez projekt kryteriów wyboru projektów;  

 pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez 

rozpatrzenia w przypadku niespełnienia przez wniosek warunków 

formalnych i/lub niepoprawienia oczywistych omyłek.  

W przypadku papierowej formy komunikacji korespondencję 

należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub za 

pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

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 

(…) 

Wnioskodawca zobowiązuje się do przesyłania do IOK i odbioru 

korespondencji kierowanej do niego w ww. sposób.   

Nieprzestrzeganie wskazanej formy komunikacji (w szczególności, gdy 

Wnioskodawca nie odbierze przesłanego za pomocą SNOW wezwania) 

oznaczać będzie:  

 negatywną ocenę projektu w przypadku niespełnienia przez 

projekt kryteriów wyboru projektów;  

 pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w 

przypadku niespełnienia przez wniosek warunków formalnych i/lub 

niepoprawienia oczywistych omyłek.  
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świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym 

została Poczta Polska SA.  

3.  
str. 41, pkt 

29 
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 r.  

IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia 

konkursu.   

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2020 r.  

IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.   

4.  
str. 45, pkt 

31 
(…) 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu 

do lutego 2023.   

 (…) 

(…) 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do marca 

2023.   

 (…) 

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 – zmiana zapisów dotyczących formy składania wniosków o dofinansowanie projektów 

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-385/20 dla Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 

i sektorze mieszkaniowy – 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: 

1. zmianie terminu zakończenia składania wniosków o dofinansowanie projektu z dnia 16 kwietnia 2020 r. na dzień 19 maja 2020 r.; 
2. zmianie zapisów punktu 16 i 19 Regulaminu w zakresie rezygnacji: ze składania wniosków o dofinansowanie projektów w formie papierowej oraz z 

papierowej formy korespondencji;  
3. zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia terminu konkursu z listopada na grudzień 2020 r.; 
4. zmianie rekomendowanego terminu zakończenia realizacji projektu z lutego 2023 r. na marzec 2023 r. ; 
5. zmianie zapisów INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie formy składania wniosków o dofinansowanie projektów; 
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Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-385/20 – tekst jednolity. 
2. Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-385/20 – tekst jednolity.  

 

 

 

 


