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Nabór nr RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18
Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym”,
Poddziałanie 3.3.3 ,, Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym – ZIT AJ”,
Typ 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące
zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”.
Wykaz zmian w:
1. Ogłoszeniu o konkursie:
 uzupełnienie treści w pkt. „Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu” o następujące
zdanie: „Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia
mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO
WD 2014-2020”.
2. Regulaminie konkursu
 zmianę Regulaminu konkursu poprzez zastąpienie w jego treści odwołań do Kryteriów
wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzonych Uchwałą nr 94/18 z
17.10.2018 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, odwołaniami do Kryteriów
wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzonych Uchwałą nr 95/18 z
26.11.2018 r.
 wykreślenie z treści Regulaminu konkursu w pkt. 26 zdania „Kwalifikowalność wydatków
zdania „Natomiast wydatki związane z powierzeniem grantów mogą być kwalifikowalne,
jeżeli są poniesione po wyborze projektu grantowego do dofinansowania”. Zasada opisana
w zdaniu powyżej, dotycząca okresu kwalifikowalności wydatków, nie obowiązuje w
naborze.
 uzupełnienie treści Regulaminu w pkt. 4 „Przedmiot konkursu, w tym typy projektów
podlegających dofinansowaniu” o następujące zdanie „Grantobiorcą może być także
wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem
Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020”.
3. Załączniku 3 do Regulaminu konkursu
 W załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu, tj. Wyciągu z Kryteriów wyboru projektów
zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 z dnia 17 października 2018 r. stwierdzono
omyłkę pisarską w zakresie Kryterium merytorycznego specyficznego „Wpływ projektu na
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników RPO i SzOOP Kryterium w częściowej ocenie
ZIT” - w rubryce „Opis znaczenia kryterium” błędnie usunięto słowo „nie”:
było: „(0 punktów w kryterium oznacza odrzucenia wniosku)”,
jest: „(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)”
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