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§ 1 
Wykaz skrótów i pojęć 
 
Beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego  
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Ekspert - osoba, o której mowa w art. 49 ustawy 
IOK – Instytucja Organizująca Konkurs 
IP – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący funkcję 
Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 
IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 
KOP -  Komisja Oceny Projektów  
KPA -  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., 
poz. 267 ze zm.) 
Lista wszystkich projektów ocenionych przez KOP -  stosownie do art. 44, ust. 4 Ustawy, zawiera  
co najmniej w odniesieniu do każdego projektu, tytuł projektu, nazwę wnioskodawcy, kwotę 
wnioskowanego dofinansowania, koszt całkowity projektu oraz wynik oceny. 
LSI – Lokalny System Informatyczny przeznaczony do składnia wniosków o dofinansowanie  
oraz wprowadzania zmian w projektach 
MW – megawat 
nN – Niskie napięcie 
Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
RPO WZ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
SL2014 – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywana, m.in. 
w procesie rozliczania projektu oraz komunikowania się z IOK 
SN – Średnie napięcie 
SOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Strona internetowa – strona www.wfos.szczecin.pl oraz www.rpo.wzp.pl 
Ustawa - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) 
Wniosek o dofinansowanie – dokument, w którym zawarty jest opis projektu na podstawie którego 
dokonuje się oceny spełnienia przez ten projekt kryteriów wyboru projektów. Za integralną część 
wniosku o dofinansowanie uznaje się wszystkie jego załączniki. Wniosek jest składany przez system 
informatyczny na formularzu określonym przez IZ, składa się z elektronicznej postaci oraz 
oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym  
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§ 2 
Podstawy prawne 

 
1. Konkurs organizowany jest w szczególności w oparciu o następujące akty prawne: 

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z  dnia  17  grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006; 

b) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego  
na  rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich  oraz  Europejskiego  Funduszu  Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju   
Regionalnego,   Europejskiego   Funduszu   Społecznego,   Funduszu   Spójności    
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; 

c) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające  niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 

d) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
UE L 352 z 24.12.2013); 

e) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.); 

f) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. 
zm.); 

g) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 j.t. ze zm.); 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 wzmacnianie 
konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1377); 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014– 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488); 

j) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie 
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania 
wniosków o  płatność  w  ramach  programów  finansowanych  z   udziałem   środków   
europejskich  (Dz. U. z 2009 r. Nr 233, poz. 1786 ze zm.); 

k) Rozporządzenie  wydane  przez  Ministra   właściwego   do   spraw   rozwoju   regionalnego  
na podstawie w art. 24 ust. 13 ustawy. 

2. Ponadto konkurs organizowany jest w szczególności w oparciu o następujące dokumenty: 
a) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 

2014- 2020; 
b) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  
Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 
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c) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

d) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

e) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 
2014-2020; 

f) Wytyczne w zakresie sposobu  korygowania  i  odzyskiwania  nieprawidłowych  wydatków  
oraz raportowania nieprawidłowości  w ramach programów operacyjnych  polityki spójności   
na lata 2014-2020; 

g) Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych; 

h) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; 
i) Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

 
§ 3 

Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się nabór wniosków 

o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dla Osi Priorytetowej 
II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do 
odbioru energii z odnawialnych źródeł energii.   

2. Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Instytucja Pośrednicząca (IP) RPO WZ, której funkcję 
pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

3. Konkurs ma charakter zamknięty – niepodzielony na etapy. 
4. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu 

przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego dla Działania 2.11 tj. zwiększona 
produkcja energii z odnawialnych źródeł energii. 

5. Zgodnie z art. 50 ustawy w zakresie sposobów obliczania terminów zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (art. 57 KPA). Dni w niniejszym 
regulaminie oznaczają dni kalendarzowe, chyba że wskazano inaczej.  

6. Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych  
na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 3 980 000,00 PLN (słownie: trzy 
miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

7. W ramach puli środków określonych w pkt. 6, dla przedmiotowego naboru konkursowego 
zabezpiecza się rezerwę na realizację procedury odwoławczej (poprzez wydzielenie ok. 5 %  
z zaplanowanej na ten nabór alokacji).  

8. Projekt może być zrealizowany jedynie na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 
9. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się: 

a) minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości projektu,  
b) minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych. 

10. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis jest udzielana na podstawie Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz na podstawie art. 48 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 
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11. Maksymalne dofinansowanie projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków 
kwalifikowanych projektu. W przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej 
maksymalny poziom dofinansowania będzie niższy. 

12. W przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej, udzielanej na podstawie art. 48 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, kwota dofinansowania nie może przekroczyć różnicy 
między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza 
się od kosztów kwalifikowalnych ex ante. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić wraz 
z wnioskiem o dofinansowanie ujęte w studium wykonalności wyliczenia zysku operacyjnego 
z inwestycji i na tej podstawie obliczyć wysokość dofinansowania, o które wnioskuje. 

13. Wnioskodawcy mają prawo dostępu do dokumentów z konkursu związanych z oceną złożonego 
przez siebie wniosku o dofinansowanie, przy zachowaniu zasady poufności danych osób 
dokonujących oceny wniosku.  

14. Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy, informacją publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782), nie są: 
a) wszelkie dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, do momentu 

zawarcia z nimi umowy o dofinansowanie projektu albo wydania w stosunku do nich decyzji  
o dofinansowaniu projektu; 

b) dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku z oceną dokumentów i informacji 
przedstawianych przez wnioskodawców, do momentu rozstrzygnięcia konkursu  
albo zamieszczenia informacji na stronie właściwej instytucji oraz na portalu o wyborze 
w trybie pozakonkursowym projektu do dofinansowania; 

Jednocześnie wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a i b, tzn. zawarcie umowy  
o dofinansowanie lub wydanie decyzji o dofinansowaniu projektu albo rozstrzygnięcie konkursu 
lub zamieszczenie informacji na stronie właściwej instytucji oraz na portalu  
o wyborze w trybie pozakonkursowym projektu do dofinansowania oznacza, że dokumenty  
i informacje, o których mowa w lit. a i b, stają się informacjami publicznymi, których 
udostępnienie lub odmowa udostępnienia będzie następowało w trybie określonym ustawą  
o dostępie do informacji publicznej. 

 

§ 4 
Przedmiot konkursu i warunki dostępu 

 
1. W ramach konkursu wsparcie może uzyskać następujący typ projektów - Zwiększenie potencjału 

sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł.  
2. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i nN poniżej 110 kV). 
3. W ramach konkursu o wsparcie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy nie zostali skazani 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, 
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, 
przeciwko systemowi bankowemu, przestępstwo karnoskarbowe albo inne związane 
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych. 

4. Ograniczenie ujęte w ust. 3 dotyczy również członka lub reprezentanta organu zarządzającego 
(wykonawczego), wspólnika lub kierownika jednostki organizacyjnej wnioskodawcy. 

 

§ 5 
Sposób sporządzenia i dostarczenia wniosku 

 
1. Termin składania wniosków o dofinansowanie, tj. czas trwania naboru, ustala się od 4 stycznia 

2016 r. do  29 lutego 2016 r. Wypełnianie wniosków w LSI możliwe będzie najpóźniej od 4 
stycznia 2016 r. 
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2. Wzór wniosku o dofinansowanie prsojektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
Instrukcja wypełniania wniosku, przedstawiająca szczegółowy zakres informacji  
i sposób wypełnienia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, zostanie udostępniona na 
stronie www.rpo.wzp.pl. 

3. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie 
elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego,  
tj. Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI), dostępnego pod adresem: www.rpo.wzp.pl – „Wejdź 
do Serwisu Beneficjenta”. 

4. Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku 
o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do 
IOK oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym, podpisanego zgodnie 
z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę 
kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia  
7 marca 2016 r. 

5. Suma kontrolna, którą oznaczone jest oświadczenie o złożeniu wniosku w systemie 
informatycznym, musi być tożsama z sumą kontrolną wniosku opublikowanego w LSI. Aby 
zapewnić zgodność sum kontrolnych, wydruku odpowiedniego oświadczenia o złożeniu wniosku 
w systemie informatycznym należy  dokonać po opublikowaniu wniosku w LSI. 

6. Podpisane oświadczenie o złożeniu wniosku w systemie informatycznym należy dostarczyć na 
adres:  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
ul. Jagiellońska 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin. 

Dokumenty są przyjmowane pod wskazanym powyżej adresem od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 15:30. 

7. Zgodnie z art. 50 ustawy, do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy KPA. 
Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany 
w przypadkach określonych w art. 57. § 5 KPA z wyłączeniem pkt. 1, dotyczącego możliwości 
przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej. W szczególności 
termin dostarczenia pisemnego  oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym 
uznaje  się  za  zachowany w przypadku  nadania  przesyłki  w  polskiej  placówce  pocztowej  
operatora  wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. 
Wówczas za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. 

8. W przypadku  nadania  przesyłki  u  operatora  innego  niż  ten,  o  którym  mowa  powyżej  (np. 
pocztą kurierską), oświadczenie o złożeniu wniosku w systemie informatycznym musi wpłynąć 
do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do dnia  7 marca 2016 r. 

 

§ 6 
Wskaźniki 

 
1. W  związku z  koniecznością monitorowania  przyjętych  w  RPO WZ  wskaźników, wnioskodawca 

zobowiązany  jest  określić,  jakie  wskaźniki  produktu  i  rezultatu  zamierza  osiągnąć  w  wyniku 
realizacji projektu. 

2. Wartości  wszystkich  wybranych  wskaźników  powinny  być  oszacowane  na  poziomie  
możliwym do osiągnięcia przez wnioskodawcę, ponieważ będą stanowiły jedno z  podstawowych 
źródeł informacji dla oceniających projekt. Jeżeli  wnioskodawca przedstawi wskaźniki 
przeszacowane, bądź niedoszacowane, może być to przyczyną odrzucenia wniosku. 

3. W ramach niniejszego konkursu dokonano podziału wskaźników na dwie kategorie: 
a) wskaźniki produktu - odzwierciedlają bezpośredni,  materialny  efekt  realizacji  projektu  

mierzony konkretnymi  wielkościami.  Wskaźniki  produktu  są  związane  wyłącznie  
z okresem  realizacji projektu, mogą więc być podawane wyłącznie za lata, w których projekt 
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jest realizowany – muszą być zatem zgodne z terminami realizacji projektu. W projekcie 
należy wykazać wszystkie osiągane wskaźniki produktu. Każdy  wydatek  kwalifikowalny  
powinien  mieć  swoje  odzwierciedlenie we wskaźniku produktu, 

b) wskaźniki rezultatu bezpośredniego - odzwierciedlają bezpośredni  efekt  wynikający  
z realizacji  projektu dotyczący wnioskodawcy, mierzony po zakończeniu realizacji projektu 
lub jego części. Rezultat obrazuje zakres zmian, jakie wystąpiły u wnioskodawcy bezpośrednio 
w wyniku zakończonego projektu.  Wskaźniki  rezultatu  mierzone  są  co najmniej  corocznie. 
Wskaźniki  te  mogą być przedstawione za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, 
bowiem zawsze są ich wynikiem. 

4. Wskaźniki produktu określone dla niniejszego konkursu to: 
a) Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla 

odnawialnych źródeł energii [km]. 
b) Liczba zainstalowanych transformatorów [szt.]. 

5. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego określone dla niniejszego konkursu to: 
a) Dodatkowa zdolność do odbioru energii z odnawialnych źródeł [MW].  

6. Spośród wyżej wymienionych wskaźników produktu i rezultatu wnioskodawca jest zobowiązany 
we wniosku o dofinansowanie określić wskaźniki adekwatne dla projektu. 

7. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego „Dodatkowa zdolność do odbioru energii z odnawialnych 
źródeł [MW]” jest wskaźnikiem kluczowym w ramach niniejszego konkursu i jest obligatoryjny 
dla wszystkich wnioskodawców.  

8. Niezależnie od rodzaju i charakteru wskaźnika ocenie podlegać będzie jego określona wartość 
docelowa, opis sposobu pomiaru i monitorowania. 

9. Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia i wykazania wskaźników produktu określonych  
we wniosku o dofinansowanie najpóźniej we wniosku o płatność końcową oraz do ich 
utrzymania w okresie trwałości projektu. 

10. Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźników rezultatu określonych we wniosku  
o dofinansowanie najpóźniej w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu  
oraz do ich utrzymania w okresie trwałości projektu. 

11. W przypadku stwierdzenia przez IOK na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową,  
że cel projektu został osiągnięty, ale beneficjent nie osiągnął zakładanych we wniosku  
o dofinansowanie wartości wskaźników produktu, IOK może pomniejszyć dofinansowanie 
proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników określonym w § 5 ust. 1.  

 

§ 7 
Kwalifikowalność wydatków 

 
1. W ramach przedmiotowego konkursu za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne 

do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w dokumentach:  
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
b) Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
c) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, 

d) Umowa o dofinansowanie projektu.  
2. Przykładowe wydatki kwalifikowalne: 

a) Wydatki  związane z przygotowaniem projektu, m.in.: 
1) ekspertyzy budowlane, analizy techniczne wymagane przepisami prawa, 
2) projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
3) dokumentacja przetargowa i geodezyjna (np. studium wykonalności/biznes plan lub ich 

elementy, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys inwestorski), 
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4) raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne, 
5) opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, 
6) wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie, 
7) mapy lub szkice sytuujące projekt, 

b) opracowania dotyczące analizy potrzeb. 
c) Wydatki na usługi dot. kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem, m.in.: 

1) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
2) inżynier kontraktu, 
3) inwestor zastępczy, 
4) nadzór nad projektem, np. nadzory architektoniczne, autorskie. 

d) Wydatki związane z realizacją inwestycji, m.in.: 
1) zakup maszyn, urządzeń (w tym przypadku m.in. linii elektroenergetycznych), 
2) zakup przyrządów i aparatury związanych z realizacją projektu. 

e) Wydatki poniesione na zakup nieruchomości do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
projektu, 

f) Wydatki na informację i promocję dotyczące oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-
promocyjnych. 

3. Przykładowe wydatki niekwalifikowalne: 
a) wkład niepieniężny, 
b) koszty pośrednie, do których należą m.in. opłaty czynszowe, opłaty za energię, ogrzewanie, 

sprzątanie, opłaty pocztowe, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, media  oraz inne 
koszty administracyjne, 

c) wydatki na działania informacyjno-promocyjne, za wyjątkiem przewidzianych na zadania 
wymagane wg rozporządzenia ogólnego (załącznik XII rozporządzenia ogólnego), tj. 
oznaczenia, bilbordy i tablice informacyjno-promocyjne, 

d) wydatki w ramach mechanizmu cross-financingu. 
4. W przypadku projektów, dla których dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną 

udzielaną na podstawie art. 48 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych 
na latach 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2011), kosztami kwalifikowalnymi, które mogą 
uzyskać dofinansowanie z tej kategorii pomocy publicznej, mogą być wyłącznie koszty inwestycji 
w rozumieniu art. 48 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014. Wydatki w ramach projektu, które nie 
stanowią kosztów inwestycji, a mogą być kwalifikowalne na podstawie niniejszego regulaminu, 
będą mogły uzyskać dofinansowanie w formie pomocy de minimis. W takich przypadkach, 
w celu uzyskania przez Beneficjenta dofinansowania stanowiącego w części pomoc de minimis, 
wymagane i weryfikowane w trakcie oceny projektu, będzie spełnienie przez wnioskodawcę 
warunków uzyskania pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 
1407/2014. Do najważniejszych warunków otrzymania pomocy de minimis należą: 
a) Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu 

przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych 
(w przypadku działalności w zakresie drogowego transportu towarów limit wynosi 100 000 
EUR), 

b) Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia Instytucji 
Pośredniczącej, wraz z wnioskiem o dofinansowanie: 
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie; 

2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności 
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości 
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i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc 
de minimis. 

Powyższe informacje wnioskodawca przedstawia Instytucji Pośredniczącej na formularzach 
stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie. 

 
 

§ 8 
Zasady dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie 

 

1. Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez 
Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020, stanowiące załącznik 3 do regulaminu. 

2. Planowany okres trwania oceny wniosków o dofinansowanie projektów to 120 dni.  
W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać wydłużony o 60 dni. 

3. Ocena wniosku o dofinansowanie dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP)  
w jednym etapie oceny w trzech fazach:  
a) dopuszczalności,  
b) administracyjności i wykonalności,  
c) jakości.   

4. Sposób działania KOP określa regulamin pracy KOP, dostępny na stronie internetowej 
www.wfos.szczecin.pl. 

5. Proces oceny wniosków rozpoczyna się od momentu powołania KOP.  

6. Ocena projektu jest dokonywana według listy sprawdzającej odpowiedniej dla każdej fazy oceny 
projektu. Wzory list sprawdzających zamieszczane będą na stronie internetowej najpóźniej  
w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. 

7. W czasie trwania konkursu wnioskodawca może, na pisemną prośbę, wycofać Wniosek  
o dofinansowanie. IOK potwierdza pisemnie wycofanie projektu. 

 

§ 8a 
Sposób dokonywania oceny kryteriów w fazie dopuszczalności 

 
1. Faza dopuszczalności jest oceniana przez dwóch pracowników IOK wchodzących w skład KOP.  
2. Celem oceny w ramach fazy dopuszczalności jest wyeliminowanie wszystkich projektów, które 

nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach zaplanowanego naboru. 
3. Ocena dopuszczalności jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana będzie pod 

kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium, na podstawie listy sprawdzającej. 
4. W fazie oceny dopuszczalności nie ma możliwości poprawy dokumentacji aplikacyjnej.  

IOK przewiduje jedynie możliwość złożenia wyjaśnień przez wnioskodawcę w terminie 7 dni, 
liczonych od dnia następnego po doręczeniu wezwania. 

5. Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o kryteria dopuszczalności jest spełnienie przez projekt 
wszystkich kryteriów dopuszczalności. Jeżeli chociażby jedno kryterium dopuszczalności  
nie jest spełnione projekt uzyskuje negatywną ocenę w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy  
(jest odrzucany z postępowania konkursowego). 

6. W przypadku pozytywnej oceny projekt kierowany jest do kolejnej fazy oceny. 
 

§ 8b 
Sposób dokonywania oceny kryteriów w fazie administracyjności 

 i wykonalności 
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1. Faza administracyjności i wykonalności jest oceniana przez dwóch pracowników IOK  
i/lub ekspertów wchodzących w skład KOP. 

2. Celem oceny w ramach fazy administracyjności i wykonalności jest  weryfikacja merytoryczna 
wykonalności projektu. W trakcie oceny tych kryteriów weryfikowane są m.in. założenia oraz 
wyciągnięte z nich wnioski, a także wskazane w projekcie zobowiązania dotyczące wartości 
wskaźników i innych kluczowych parametrów. 

3. Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o kryteria administracyjności i wykonalności  
jest spełnienie przez projekt wszystkich kryteriów. Jeżeli chociażby jedno kryterium  
nie jest spełnione, projekt uzyskuje negatywną ocenę w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy (jest 
odrzucany z postępowania konkursowego). 

4. Oceniający może zaproponować zmniejszenie wnioskowanej kwoty dofinansowania w związku 
ze zidentyfikowaniem wydatków niekwalifikowalnych (niespełniających zasad kwalifikowalności 
określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020, zawyżonych lub zbędnych z punktu widzenia prawidłowości realizacji 
projektu). 

5. W przypadku, gdy oceny przyznane przez dwie osoby oceniające w którymkolwiek z kryteriów  
są skrajne, wniosek o dofinansowanie projektu poddawany jest ocenie trzeciemu oceniającemu, 
którego rozstrzygnięcie jest wiążące. 

6. W przypadku pozytywnej oceny projekt kierowany jest do kolejnej fazy oceny. 
 

§ 8c 
Sposób dokonywania oceny kryteriów w fazie jakości 

 
1. Faza jakości jest oceniana przez dwóch pracowników IOK i/lub ekspertów wchodzących w skład 

KOP.  
2. Celem oceny kryteriów w ramach fazy jakości jest wyłonienie projektów, które w największym 

zakresie wpisują się w cel szczegółowy określony dla Działania 2.11. 
3. Ocena w oparciu o kryteria jakości polega na przyznaniu punktów za dane kryterium  

oraz przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednią dla danego kryterium wagę.  
4. Minimalna liczba punktów (próg), której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnego wyniku 

oceny jakości wynosi 30%. Projekt, który uzyska punktację poniżej ustalonego progu, otrzymuje 
negatywną ocenę w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy.  

5. W przypadku, gdy punkty przyznane przez dwie osoby oceniające w którymkolwiek z kryteriów 
są różne, wniosek o dofinansowanie projektu poddawany jest ocenie trzeciemu oceniającemu, 
którego rozstrzygnięcie jest wiążące. 

6. W fazie oceny jakości nie ma możliwości poprawy dokumentacji aplikacyjnej. IOK przewiduje 
jedynie możliwość złożenia wyjaśnień przez wnioskodawcę w terminie 7 dni, liczonych od dnia 
następnego po doręczeniu wezwania. 

7. Zakończenie oceny fazy jakości równoznaczne jest z zakończeniem etapu oceny wniosków  
o dofinansowanie, po którym sporządzana jest lista wszystkich projektów ocenionych  
przez KOP, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy. 

8. Projekty, które uzyskają minimalną liczbę punktów, zgodnie z ust. 4, są rekomendowane do 
dofinansowania. 

9. Przyznawanie dofinansowania uzależnione jest od liczby punktów uzyskanych przez projekt, 
w kolejności od projektów które otrzymały największą liczbę punktów do wyczerpania alokacji 
przeznaczonej na dany konkurs. Pozostałe projekty, które uzyskały minimalny próg punktacji są 
projektami rezerwowymi. 

10. Po zakończeniu etapu oceny wniosków o dofinansowanie każdy wnioskodawca jest pisemnie 
informowany o zakończeniu oceny, jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny. Wnioskodawcom, 
których projekty nie zostały wyłonione do dofinansowania wraz z informacją o wynikach oceny 
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przekazywane jest pouczenie o przysługującym środku odwoławczym. Informacja nie stanowi 
decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). 

 

§ 8d 
Braki formalne i oczywiste omyłki 

 
1. Zgodnie z art. 43 ustawy, w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków 

formalnych lub oczywistych omyłek IOK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub 
poprawienia w nim oczywistej omyłki w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do dalszej oceny. W takim przypadku 
wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do złożenia protestu. 

2. Za braki formalne w rozumieniu art. 43 ustawy uznaje się w szczególności: 
a) złożenie niekompletnego wniosku tzn. niezawierającego wszystkich obligatoryjnych 

załączników (dotyczących bezwzględnie wszystkich wnioskodawców oraz wszystkich typów 
i rodzajów projektów w ramach danego konkursu). Załączniki powinny zostać sporządzone na 
aktualnych wzorach i dotyczyć wnioskodawcy/projektu, 

b) niewypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w formularzu wniosku o dofinansowanie oraz 
w załącznikach, 

c) niezgodność sumy kontrolnej w wersji elektronicznej z dostarczonym oświadczeniem 
o złożeniu wniosku w systemie informatycznym, 

d) brak podpisu na oświadczeniu o złożeniu wniosku w systemie informatycznym, zgodnego  
z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę. 

3. Uzupełnienie braków formalnych we wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim 
oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Ocena czy uzupełnienie 
wniosku o dofinansowanie lub poprawienie w nim oczywistej omyłki doprowadziło do istotnej 
modyfikacji wniosku o dofinansowanie jest dokonywana przez IOK. 

 

§ 8e 
Uzupełnienia/korekty oraz wyjaśnienia 

 
1. Na wniosek IOK, w przypadku stwierdzenia, w ramach fazy oceny kryteriów administracyjności  

i wykonalności, braków lub błędów w zakresie przedstawionych informacji, wniosek może zostać 
skierowany do uzupełnienia/korekty w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni 
licząc od dnia następnego po otrzymaniu informacji.  

2. Uzupełnieniu/korekcie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane przez IOK, chyba  
że wprowadzane zmiany wywołują konieczność wprowadzenia kolejnych zmian (w szczególności 
w przypadku tabel finansowych). W takich przypadkach wnioskodawca powinien wprowadzić 
dodatkowe zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu oraz przekazać pisemną informację  
o wprowadzeniu dodatkowych zmian wraz ze wskazaniem miejsca zmiany. 

3. W toku oceny pod uwagę będą brane wyłącznie uzupełnienia/korekty złożone w wyznaczonym 
terminie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Uzupełnienie/korekta wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie błędów lub brakujących 
informacji odbywa się jednokrotnie na etapie oceny w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów. 

5. Uzupełnienie/korekta wniosku o dofinansowanie projektu nie może prowadzić do jego istotnej 
modyfikacji. Wystąpienie istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie oceniane jest przez 
IOK. 

6. IOK może zwrócić się z prośbą do wnioskodawcy o wyjaśnienia przedstawionych informacji 
wielokrotnie w trakcie oceny. Wyjaśnienia mogą stanowić wyłącznie informacje objaśniające 
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zapisy wniosku i załączników, natomiast nie mogą prowadzić do znaczącej modyfikacji wniosku 
lub uprzywilejowania wnioskodawcy w stosunku do innych. 

7. Termin na złożenie wyjaśnień wynosi 7 dni, liczonych od dnia następnego po doręczeniu 
wezwania. 

8. Jeżeli złożone uzupełnienie/korekta/wyjaśnienie nie doprowadzi do usunięcia braków  
lub błędów, co uniemożliwi przyznanie pozytywnej oceny w ramach kryterium w danej fazie 
oceny, to projekt otrzymuje negatywną ocenę w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy. 

9. Wezwanie  wnioskodawcy  do  dokonania  czynności  określonych  w  ust.  1 oraz w ust. 6, 
wstrzymuje bieg  terminu  rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu, do czasu  
wykonania przez wnioskodawcę tych czynności. 

 

§ 9 
Rozstrzygnięcie konkursu oraz sposób podania do publicznej wiadomości 

wyników konkursu 
 
1. Rozstrzygnięcie konkursu, w tym podjęcie decyzji w zakresie wyboru projektów  

do dofinansowania, następuje poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa 
w § 8c ust. 7. Lista zatwierdzana jest przez Przewodniczącego KOP, a następnie przez Zarząd 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

2. Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na czerwiec 2016 r.   
3. Wyżej wymieniona lista jest upubliczniana na stronie internetowej oraz na portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.  
Lista ta uwzględnia przede wszystkim projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów  
z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

4. Wybór do dofinansowania następuje zgodnie z kolejnością zamieszczenia projektów na liście, 
o której mowa w § 8c ust. 7.  

5. W przypadku, gdy projekty umieszczone na ww. liście otrzymały jednakową liczbę punktów, 
a suma wnioskowanego w ramach tych projektów dofinansowania przekracza pozostałą dla   
danego   konkursu   alokację, są traktowane jako projekty rekomendowane do dofinansowania, 
przy jednoczesnym proporcjonalnym do wnioskowanego obniżeniu dofinansowania. 

6. W przypadku zmiany listy, o której mowa w § 8c ust. 7 zamieszczana jest na niej dodatkowa 
informacja dotycząca podstawy przyznania dofinansowania, innej niż w wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dokonania wyboru do dofinansowania. 

7. Przesłanką zmiany listy mogą być w szczególności rozstrzygnięcia zapadające w ramach 
procedury odwoławczej, o której mowa w § 10 lub zmiany pierwotnej alokacji na 
dofinansowanie w konkursie.  

8. Po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie 
w konkursie i wybierać do dofinansowania projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, 
lecz ze względu na wyczerpanie pierwotnej kwoty przyznanej na dofinansowanie w konkursie 
nie zostały wybrane do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. Przy zwiększeniu 
kwoty dofinansowaniem będą objęte kolejne projekty na liście, z uwzględnieniem § 9 ust. 5. 

9. Projekty, o których mowa § 9 ust. 8, mogą zostać wybrane do dofinansowania, w sytuacji: 
a) dostępności alokacji przeznaczonej na konkurs, spowodowanej w szczególności: 

1) rezygnacją z podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę, którego projekt 
został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu, 

2) powstaniem oszczędności przy realizacji projektów wybranych do dofinansowania 
w ramach konkursu, 

3) rozwiązaniem umowy o dofinansowanie dla projektu wybranego do dofinansowania 
w ramach konkursu, 

b) zwiększenia alokacji na konkurs. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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10. Lista o której mowa w § 8c ust. 7 obowiązuje do dnia ogłoszenia nowego naboru w ramach 
przedmiotowego działania. 

  

§ 10 
Procedura odwoławcza 

 
1. Procedura odwoławcza w ramach RPO WZ 2014-2020 odbywa się na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

2. Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje środek odwoławczy w 
postaci protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia 
kryteriów wyboru projektów. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w załączniku nr 4 - 
Informator o procedurze odwoławczej.  

 

§ 11 
Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie 

 
1. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinasowania, wnioskodawca zostanie wezwany do 

złożenia, w wyznaczonym przez IOK terminie, dokumentów niezbędnych do sporządzenia 
umowy o dofinansowanie. 

2. W uzasadnionych przypadkach, IOK zastrzega sobie prawo, do wezwania wnioskodawcy  
celem złożenia innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie,  
niż wskazane w pierwotnym wezwaniu. 

3. Maksymalny termin na podpisanie umowy o dofinansowanie wynosi 60 dni od doręczenia 
wnioskodawcy informacji o pozytywnym wyniku oceny projektu. W przypadku, w którym 
wnioskodawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie podpisał umowy o dofinansowanie  
w ciągu 60 dni od dnia otrzymania informacji od IOK, projekt nie uzyskuje dofinansowania.  
W uzasadnionych przypadkach ww. termin może zostać przedłużony przez IOK. 

4. Niespełnienie przez wnioskodawcę warunków określonych w ust. 1 oraz 2 lub niepodpisanie 
umowy o dofinansowanie w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza rezygnację z ubiegania 
się o dofinansowanie. Projekt jest skreślany z listy projektów wybranych do dofinansowania. 

5. Przygotowane przez IOK dwa egzemplarze umowy o dofinansowanie w formie pisemnej 
w pierwszej kolejności podpisuje beneficjent, a następnie IP.  

6. IOK zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu na podpisanie umowy 
o dofinansowanie w przypadku braku dostępności środków na zakontraktowanie projektu.  

7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez IP, wnioskodawcy przysługuje prawo do 
wniesienia protestu, zgodnie z procedurą opisaną w  § 10. 

 

§ 12 
Zmiany wniosku o dofinansowanie przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie 
 
1. IOK dopuszcza zmianę wniosku o dofinansowanie przed podpisaniem umowy 

o dofinansowanie, pod warunkiem, że wnioskowane zmiany nie posiadają znamion istotnej 
modyfikacji projektu oraz uzyskały zgodę IOK. 

2. Przedłożenie skorygowanego, poprawnego wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi 
dokumentami jest możliwe w terminie umożliwiającym podpisanie umowy o dofinasowanie. 

 



14 
 

 

§ 13 
Forma i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących 

konkursu 
 
1. W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących 

konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego regulaminu, IOK udziela 
indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za 
pomocą: 

e–maila: rpo@wfos.szczecin.pl 
telefonu: 91 44 10 300 

faksu: 91 44 10 301 
Bezpośrednio w siedzibie: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin – do 30.11.2015 r. 

ul. Jagiellońska 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin – od 1.12.2015 r. 
w godzinach 7.30 – 15.30 

 
2. W przypadku powtarzających się pytań, będą one publikowane na stronie internetowej (wraz 

z odpowiedziami) w miejscu zawierającym informacje o konkursie. 
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

 
1. IOK zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie oraz jego załącznikach. 
2. Zmiany wraz z ich uzasadnieniem oraz terminem, od którego są stosowane, zostaną 

udostępnione na stronie internetowej. 
3. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu regulamin nie może ulec zmianie w sposób skutkujący 

nierównym traktowaniem wnioskodawców. Nie dotyczy to przypadków, w których zmiana 
wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

4. W uzasadnionych sytuacjach IOK ma prawo anulować konkurs. Przesłankami do anulowania 
konkursu mogą być: 
a) zmiana krajowych aktów prawnych/wytycznych, wpływających w sposób istotny na proces 

wyboru projektów do dofinansowania; 
b) zaistnienie sytuacji nadzwyczajnej, której IOK nie mogła przewidzieć w chwili ogłoszenia 

konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie 
procedury konkursowej bądź stanowi zagrożenie dla interesu publicznego. 

5. W przypadku anulowania konkursu IOK przekaże do publicznej wiadomości informację  
o anulowaniu konkursu wraz z podaniem przyczyny. 

 
Integralną część regulaminu naboru stanowią załączniki: 
1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, 
2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu, 
3. Kryteria wyboru projektów, 
4. Informator o procedurze odwoławczej, 
5. Zasady dotyczące oceny odziaływania na środowisko, 
6. Zasady sporządzania Studium Wykonalności.   


