
 

 

 

 

Rejestr zmian do Regulaminu konkursu nr RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19 

 

Lp. Jednostka 
redakcyjna 

Było Jest  Uzasadnienie 

1.  Strona tytułowa brak Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Uzupełniono 
zestaw logotypów 
o informację dot. 
finansowania ze 
środków REACT-
EU 

2.  Strona tytułowa Regulamin konkursu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna  
Działanie 2.15  Termomodernizacja budynków 

jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program 
Antysmogowy 

Numer konkursu: RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19 
 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna  
Działanie 2.15  Termomodernizacja budynków 

jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program 
Antysmogowy 

Numer konkursu: RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19 
oraz  

 Oś Priorytetowa XI Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w 
kontekście pandemii  COVID 19 

 
 Działanie 11.2 Wsparcie efektywności energetycznej w 

kontekście pandemii COVID 19 
 

Uwzględnienie 
działania 11.2 

3.  1.1 Wykaz 
skrótów i pojęć 

Regulamin – niniejszy regulamin konkursu dla 

Działania 2.15, spełniający wymogi opisane 

Regulamin – niniejszy regulamin konkursu dla Działania 2.15, 

spełniający wymogi opisanew art. 41 ustawy wdrożeniowej 

Uwzględnienie 
działania 11.2 



 w art. 41 ustawy wdrożeniowej; oraz dla Działania 11.2. 

4.  1.2 Wykaz 
skrótów i pojęć 

 
 

brak REACT-EU – wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności 
oraz terytoriom Europy. Dodatkowe środki unijne 
przeznaczone na wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków 
społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność; w 
niniejszym regulaminie realizowane poprzez działanie 14.3 
Odnawialne źródła energii – REACT-EU. 

Uwzględnienie 
dodatkowych 
środków REACT-
EU  

5.  1.2 Podstawy 
prawne 

brak p. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów 
dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia 
pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w 
kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych 
oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) (Dz. Urz. 
UE L 437 z 28.12.2020 r.) 

Uwzględnienie 
dodatkowych 
środków REACT-
EU 

6.  1.3 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, Termomodernizacja 
budynków jednorodzinnych – 
Zachodniopomorski Program Antysmogowy  

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, 
Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – 
Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz 
przeniesienie projektów z listy rezerwowej Działania 2.15 do 
Osi Priorytetowej XI WSPARCIE SEKTORA ZDROWIA I 
ŚRODOWISKA W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID 19, Działanie 
11.2 Wsparcie efektywności energetycznej w kontekście 
pandemii COVID 19. 
 

Uwzględnienie 
dodatkowych 
środków REACT-
EU 

7.  1.4 Kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów oraz 

maksymalny 

1. Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w ramach 
niniejszego konkursu wynosi łącznie 19 327 
500,00PLN (słownie:  dziewiętnaście  milionów 
trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset   

1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie 
projektów w ramach niniejszego konkursu, Działanie 
2.15, wynosi łącznie 36 662 190,00PLN (słownie:  
trzydzieści sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa 
tysiące sto dziewięćdziesiąt  00/100 PLN ). 

Zmiana kwoty 
alokacji na 
działanie 2.15 
zgodnie z 
aktualizacją listy 



dopuszczalny 
poziom 

dofinansowania 
 

00/100 PLN ). 
 

2. Kwota środków w ramach środków działania 11.2 
Wsparcie efektywności energetycznej w kontekście 
pandemii COVID 19 wynosi 6 955 350 (słownie: sześć 
milionów dziewięćset pięćdziesiąt piec tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt   00/100 PLN ). 

 

rankingowej  z 
dnia 06.12.2021r. 
 
Uwzględnienie 
dodatkowych 
środków REACT-
EU,  

8.  1.4 Kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów oraz 

maksymalny 
dopuszczalny 

poziom 
dofinansowania 

 

brak  7.Środki REACT-EU są odrębnym źródłem finansowania, nie 
powodują zmiany alokacji w Działaniu 2.15  
Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – 
Zachodniopomorski Program Antysmogowy. 

 

 

Uwzględnienie 
dodatkowych 
środków REACT-
EU 

7.  3.1 Zasady 
dokonywania 

oceny 
wniosków o 

dofinansowan
ie 

 

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

1. Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o 
kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez 
Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020, 
stanowiące załącznik 3 do regulaminu oraz załącznik 
3 a dla projektów skierowanych do dofinansowania 
w ramach działania 11.2 Wsparcie efektywności 
energetycznej w kontekście pandemii COVID 19  

 

Uwzględnienie 
dodatkowych 
środków REACT-
EU 

8.  4.1 
Rozstrzygnięcie 
konkursu oraz 

sposób podania 
do publicznej 
wiadomości   

wyników konkursu 
 

1. Po zakończeniu oceny danego projektu IZ RPO 
WZ przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy 
pisemną informację, która zawiera co najmniej 
wyniki oceny jego projektu wraz  
z uzasadnieniem oceny i informacją o 
spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów. 

2. Przez zakończenie oceny projektu należy 
rozumieć sytuację, w której: 

a) projekt został pozytywnie oceniony 
oraz został wybrany do 
dofinansowania, 

b) projekt został negatywnie oceniony, tj. 

1. Po zakończeniu oceny danego projektu IZ RPO WZ 
przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną 
informację, która zawiera co najmniej wyniki oceny jego 
projektu wraz z uzasadnieniem oceny i informacją o 
spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów. 

2. Przez zakończenie oceny projektu należy rozumieć 
sytuację, w której: 

c) projekt został pozytywnie oceniony oraz został 
wybrany do dofinansowania, 

d) projekt został negatywnie oceniony, tj. nie 
spełnił wszystkich kryteriów wyboru. 

3. Po zakończeniu oceny IZ RPO WZ zamieszcza na swojej 

Uwzględnienie 
dodatkowych 
środków REACT-
EU 



nie spełnił wszystkich kryteriów 
wyboru. 

3. Po zakończeniu oceny IZ RPO WZ zamieszcza 
na swojej stronie internetowej 
www.rpo.wzp.pl oraz na portalu 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl informację o 
wyborze danego projektu do dofinansowania. 

 

stronie internetowej www.rpo.wzp.pl oraz na portalu 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl informację o wyborze 
danego projektu do dofinansowania. 

4. W ramach niniejszego konkursu, projekty z listy 
wszystkich projektów ocenionych przez KOP, spełniające 
kryteria wyboru i które uzyskały wymaganą liczbę 
punków, ale nie zostały wybrane do dofinansowania z 
tytułu braku wystarczającej alokacji, będą mogły uzyskać 
wsparcie ze środków REACT-EU, w ramach dostępnej 
alokacji dla działania 11.2 Wsparcie efektywności 
energetycznej w kontekście pandemii COVID 19. 

5. Przeniesienie projektów do działania 11.2 realizowane 
jest przez  IZ RPO WZ. 

6. Z uwagi na tożsamość kryteriów  działania 2.15 
(załącznik 3)  i  11.2 (załącznik 3a), projekty skierowane 
do dofinansowania w ramach środków REACT-EU nie 
podlegają, na tym etapie ponownej ocenie.  

7. Po zakończeniu procesu przeniesienia projektów z listy 
rezerwowej działania 2.15 do działania 11.2 , IZ RPO WZ 
przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pismo, które 
zawiera co najmniej informację o skierowaniu projektu 
do dofinansowania oraz o konieczności aktualizacji 
wniosku we wskazanym przez IZ RPO WZ zakresie. 
Przedmiotowe zmiany nie wpływają negatywnie na 
spełnianie kryteriów wyboru projektu. 

8. W przypadku konieczności wprowadzenia we wniosku 
dodatkowych korekt (poza wskazanymi przez IZ RPO 
WZ) zmiany  odbywać się będą na zasadach i w trybie 
opisanym w dokumencie „Zasady wprowadzania zmian 
w projektach realizowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020” stanowiącym 
załącznik 8 do regulaminu. 

 

9.  Załącznik 2 
umowa o 

brak Wzór  umowy o dofinansowanie dla projektów 
dofinansowanych ze środków REACT-EU 

Wprowadzenie 
wzoru umowy 

http://www.rpo.wzp.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.wzp.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


dofinansowanie - 
wzór 

umowy o 
dofinansowanie 
dla projektów 
dofinansowanych 
ze środków 
REACT-EU 

10.  Załącznik 3a brak Kryteria wyboru projektów, działanie 11.2 Wsparcie 
efektywności energetycznej w kontekście pandemii COVID 
19 

Uwzględnienie 
dodatkowych 
środków REACT-
EU 

 


