
Wykaz zmian w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi 

priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i 

sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym – ZIT WrOF”, Typu 3.3 C „Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie 

podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. 

 

Zmiana Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu:  

w zakresie  komórki Urzędu Miejskiego odpowiedzialnej za ocenę zgodności projektu ze strategią ZIT WrOF oraz udzielanie 

informacji dot. oceny strategicznej i Strategii ZIT WrOF (zmiana w strukturze organizacyjnej,  

w ramach której biuro ZIT nie funkcjonuje już w strukturach Wydziału Zarządzania Funduszami): 

 

było: 

Wydział Zarządzania Funduszami 
 

winno być:  

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

 

 

Zmiana Regulaminu konkursu  
 

a. w zakresie nazwy typu konkursu w pkt. 25 Regulaminu konkursu „Wskaźniki produktu i rezultatu” 
 

było:  
„W ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna  
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF, Typu 3.3.C Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne 
źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, dostępne są następujące wskaźniki: (….)”. 

 

winno być: 

„W ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna  
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF, Typu 3.3.C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w 
zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej, dostępne są następujące wskaźniki: (…)”. 

 

 

b. w zakresie wskazania wskaźnika „Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]” jako nieobligatoryjnego w ramach 

przedmiotowego konkursu w pkt. 25 Regulaminu, co wynika z Kryteriów wyboru projektów 
 

było: 

Projekt musi obowiązkowo realizować wskaźniki Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] oraz Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika CO2], Roczny spadek emisji PM 10 [tony], Roczny spadek emisji PM 
2,5 [tony]. 
 

winno być:  
„Projekt musi obowiązkowo realizować wskaźniki Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony 
równoważnika CO2], Roczny spadek emisji PM 10 [tony], Roczny spadek emisji PM 2,5 [tony]”. 
 

 

c. w zakresie  typu konkursu w pkt. 13 Regulaminu konkursu „Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia”  
 

było:  

„Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3, Podziałania 3.3.2, Typ 3.3e stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu”. 

 

winno być:  
Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3, Podziałania 3.3.2, Typ 3.3 C stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 


