Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

RPDS.03.03.01-IP.01-02-330/18
DOLNO?L?SKA INSTYTUCJA PO?REDNICZ?CA,
której ZARZ?D WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO
22 maja 2015 r. powierzy? zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego
2014-2020
og?asza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
O? priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna
Dzia?anie 3.3
„Efektywno?? energetyczna w budynkach u?yteczno?ci publicznej i
sektorze mieszkaniowym”
Poddzia?anie 3.3.1
Efektywno?? energetyczna w budynkach u?yteczno?ci publicznej i sektorze
mieszkaniowym – konkursy horyzontalne - OSI
Typ 3.3 C
Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o
znacznie podwy?szonych parametrach charakterystyki energetycznej w
budynkach u?yteczno?ci publicznej
Termin naboru (sk?adania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 31.01.2019 r. do godz. 15.00 dnia 12.04.2019 r.
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I.Rodzaj projektów podlegaj?cych dofinansowaniu
Przedmiotem konkursu jest typ projektu okre?lony dla dzia?ania 3.3.C Efektywno?? energetyczna w
budynkach u?yteczno?ci publicznej i sektorze mieszkaniowym, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka
niskoemisyjna, tj.:
3.3.C jako projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie
podwy?szonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach u?yteczno?ci publicznej
(budowa oraz modernizacja).
Projekty musz?:

1. dotyczy? inwestycji publicznej;
2. polega? na budowie budynku o podwy?szonych parametrach charakterystyki
energetycznej/modernizacji budynku do standardu budynku o podwy?szonych parametrach
charakterystyki energetycznej;
3. dotyczy? budynku u?yteczno?ci publicznej;
4. mie? charakter demonstracyjny.
Przez inwestycj? publiczn? nale?y rozumie? inwestycj? s?u??c? realizacji zada? o charakterze
u?yteczno?ci publicznej, których celem jest bie??ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb
ludno?ci w drodze ?wiadczenia us?ug powszechnie dost?pnych, realizowan? przez jednostk? sektora
finansów publicznych lub w jej imieniu.
Przez podwy?szone parametry charakterystyki energetycznej nale?y rozumie? spe?nienie co
najmniej wymaga? dla budynków u?yteczno?ci publicznej, które b?d? obowi?zywa?y od 1 stycznia 2021
r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynków zajmowanych przez w?adze publiczne oraz b?d?cych ich
w?asno?ci?), okre?lonych w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie – ze zm.
Przez budynek u?yteczno?ci publicznej nale?y rozumie? budynek zgodnie z definicj? uj?t? w
Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z po?n. zm.).
Je?li budynek zamieszkania zbiorowego spe?nia jednocze?nie definicj? budynku u?yteczno?ci
publicznej, równie? mo?e by? przedmiotem projektu.
Demonstracyjny charakter projektu oznacza, ?e w okresie trwa?o?ci projektu budynek
wykorzystywany jest do realizacji podstawowej funkcji u?yteczno?ci publicznej, z jednoczesnym
udost?pnieniem budynku dla zwiedzaj?cych w celu zapoznania si? z zastosowanymi rozwi?zaniami,
dzi?ki którym osi?gni?to podwy?szone parametry energetyczne oraz uzyskanymi oszcz?dno?ciami
energii. Informacje prezentowane s? w sposób niespecjalistyczny i bez obowi?zku udost?pniania
szczegó?owej dokumentacji. Funkcja demonstracyjna powinna by? realizowana bez szkody dla
podstawowej funkcji u?yteczno?ci publicznej, ale podmiot u?ytkuj?cy demonstracyjny budynek
u?yteczno?ci publicznej musi na ??danie IZ lub innej uprawnionej instytucji udowodni? pe?nienie funkcji
demonstracyjnej, np. poprzez rejestr wizyt.
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Projekt polegaj?cy na modernizacji energetycznej budynku opartej o system zarz?dzania energi? mo?e
dotyczy? m.in.:

1. ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszaj?cego zapotrzebowanie budynku na energi? na cele

2.

ogrzewania, przygotowania CWU, wentylacji i ch?odzenia (ocieplenie ?cian, stropów, fundamentów,
stropodachów lub dachów), modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkle?
w budynkach na efektywne energetycznie, likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,
uzupe?niaj?co do powy?szych prac - monta? urz?dze? zacieniaj?cych okna (np. rolety, ?aluzje) – tzw.
komponent termomodernizacyjny. Dofinansowanie uzyskaj? projekty, których efektem realizacji
b?dzie oszcz?dno?? energii ko?cowej na cele ogrzewania na poziomie nie mniejszym ni? 25% w
stosunku do sytuacji wyj?ciowej okre?lonej przez audyt energetyczny oraz zapewniaj?ce osi?gni?cie
podwy?szonych parametrów charakterystyki energetycznej w budynku;
modernizacji systemów grzewczych zgodnie z audytem energetycznym (izolacja cieplna, równowa?enie
hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciep?ej wody
u?ytkowej) wraz z wymian? i pod??czeniem do ?ród?a ciep?a (je?li konieczne), np. pod??czenie do
sieci ciep?owniczej/ch?odniczej, lub instalacj? ?róde? ciep?a opartych o OZE (np. pomp ciep?a) lub
instalacja kot?ów spalaj?cych biomas? lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, gdy osi?gni?te zostanie znaczne zwi?kszenie efektywno?ci energetycznej
oraz gdy istniej? szczególnie pilne potrzeby (wymianie nie podlegaj? u?ytkowane kot?y gazowe i
olejowe, nie dopuszcza si? te? wymiany u?ytkowanych kot?ów innych ni? gazowe i olejowe na kot?y
w?glowe i olejowe). Inwestycje musz? przyczynia? si? do zmniejszenia emisji CO2 (w przypadku zmiany
paliwa – co najmniej o 30%) i innych zanieczyszcze? powietrza, takich jak py?y zawieszone PM 10 i PM
2,5 oraz do znacznego zwi?kszenia oszcz?dno?ci energii. Wymiana kot?a mo?e zosta? wsparta jedynie
w przypadku, gdy pod??czenie do sieci ciep?owniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione
ekonomicznie lub technicznie niemo?liwe;

Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła musi spełniać wszystkie warunki
UWAGA:
określone w kryterium „Wymiana ?ród?a ciep?a”;

3. modernizacja przy??cza do sieci ciep?owniczej;
4. modernizacji systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciep?a), modernizacji i/lub instalacji systemów

klimatyzacji;
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5. instalacji OZE – (np. na potrzeby pozyskiwania ciep?ej wody u?ytkowej lub wytwarzania energii

elektrycznej), je?li wynika z audytu (z wy??czeniem ?róde? w uk?adzie wysokosprawnej kogeneracji i

trigeneracji) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków. W przypadku instalacji do

produkcji energii elektrycznej np. fotowoltaicznej czy wykorzystuj?cej si?? wiatru dopuszcza si?

mikroinstalacje, których moc powinna by? obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energi?

elektryczn? w modernizowanym budynku, na podstawie ?redniorocznego zu?ycia za poprzedni rok i

uwzgl?dniaj?cego oszcz?dno?ci uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza si? oddawanie

(„akumulacj?”) do sieci energetycznej okresowych nadwy?ek energii;

6. instalacja systemów monitoringu i zarz?dzania energi? ciepln? i elektryczn? (termostaty, czujniki

temperatury, pogodowe, obecno?ci, sterowniki, automatyczne uk?ady regulacji, aplikacje komputerowe,

gotowe systemy, urz?dzenia pomiarowe, liczniki ciep?a, ch?odu, CWU, zawory podpionowe itp.) maj?ce

na celu zmniejszenie zu?ycia energii poprzez dostosowanie mocy urz?dze? do bie??cego
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zapotrzebowania – tzw. komponent zarz?dzania energi?;

7. element uzupe?niaj?cy projektu (którego warto?? nie przekroczy 10% warto?ci wydatków

kwalifikowalnych niezale?nie od liczby budynków w projekcie) mo?e stanowi? wymiana o?wietlenia oraz

urz?dze? i instalacji na potrzeby termomodernizowanego budynku (np. windy, nap?dy urz?dze? i

instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszcz?dne w tym tak?e usprawnienia systemu

poprzez np. inteligentne zarz?dzanie o?wietleniem i wdra?anie systemów o?wietlenia o regulowanych

parametrach (nat??enie, wydajno??, sterowanie) w zale?no?ci od potrzeb u?ytkowych (czujniki

nat??enia ?wiat?a, czujniki ruchu, oprawy o?wietleniowe zwi?kszaj?ce efektywno?? o?wietlenia,

wy??czniki czasowe itp.) oraz stosowanie energooszcz?dnych systemów zasilania. Zmniejszenie

zu?ycia energii elektrycznej w budynku musi by? udokumentowane stosownymi wyliczeniami przy czym

nale?y zapewni?, ?e nowo instalowane urz?dzenia zu?ywaj? mniej energii od dotychczasowych co

najmniej o 25% (wymiana urz?dze? elektrycznych nie dotyczy nowo budowanych budynków);
czyli odpowiednie przeszkolenie osób u?ytkuj?cych budynek z obs?ugi
8. komponent edukacyjny,
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urz?dze?/systemów np. do ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji co jest konieczne dla osi?gni?cia i

utrzymania zak?adanych oszcz?dno?ci energii (np. z obs?ugi zaworów termostatycznych i/lub

korzystania z wentylacji z odzyskiem ciep?a), ale z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu,

wskazuj?c na jego walor ekologiczny. Nale?y równie? umie?ci? na okres trwa?o?ci projektu w

widocznym miejscu w budynku informacj? o osi?gni?tym przez projekt efekcie ekologicznym (np.

zmniejszeniu zapotrzebowania na energi? na cele ogrzewania, redukcji emisji CO2) oraz

zagwarantowa? realizacj? funkcji demonstracyjnej poprzez np. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za

udzielanie informacji osobom zainteresowanym oraz prowadzenie rejestru takich zdarze? (funkcja

demonstracyjna).

W przypadku termomodernizacji obiektów, dofinansowanie uzyskaj? projekty, które zawieraj?
wszystkie obowi?zkowe komponenty:
termomodernizacyjny (przy czym oszcz?dno?? energii w budynku w wyniku inwestycji
musi wynie?? co najmniej 25%, zgodnie z audytem energetycznym/efektywno?ci
energetycznej i jednocze?nie zapewnia? podwy?szone parametry charakterystyki
energetycznej) – dotyczy budynków modernizowanych, w przypadku budynków nowo
budowanych nale?y zweryfikowa? dokumentacj? budowlan?, czy zapewniono osi?gni?cie
podwy?szonych parametrów charakterystyki energetycznej w budynku;
zarz?dzania energi? (wymagany jest co najmniej najprostszy system zarz?dzania energi?, np.
w postaci grzejnikowych zaworów termostatycznych, indywidualnych liczników ciep?a, ciep?ej
wody u?ytkowej, ch?odu i zaworów podpionowych, automatyki pogodowej lub innych urz?dze?
pozwalaj?cych dostosowa? zu?ycie energii do zapotrzebowania); chyba ?e w obiekcie w
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którym realizowany jest projekt taki system ju? istnieje (co potwierdza audyt
energetyczny/audyt efektywno?ci energetycznej);
edukacyjny z funkcj? demonstracyjn?.
W przypadku budynków nowo budowanych nale?y zapewni?:
podwy?szone parametry charakterystyki energetycznej;
komponent zarz?dzania energi?;
komponent edukacyjny z funkcj? demonstracyjn?.
Wszystkie powy?sze warunki musz? by? spe?nione ??cznie. Je?li projekt obejmuje wi?cej ni? 1
budynek, warunki musz? by? spe?nione w ka?dym z nich.
W przypadku inwestycji dotycz?cych ?róde? ciep?a, wsparte projekty musz? skutkowa? redukcj? CO
2 w odniesieniu do istniej?cych instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego
paliwa) i innych zanieczyszcze? powietrza takich jak py?y zawieszone PM 10 i PM 2,5, co powinno
wynika? z dokumentacji projektu. Projekty powinny by? uzasadnione ekonomicznie i spo?ecznie oraz w
stosownych przypadkach, przeciwdzia?a? ubóstwu energetycznemu (inwestycje powinny
uwzgl?dnia? tak?e koszty eksploatacji i mo?liwo?? ich ponoszenia przez ostatecznych odbiorców
pomocy).
Wsparcie powinno by? uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwi?kszaj?cych efektywno??
energetyczn? i ograniczaj?ce zapotrzebowanie na energi? w budynkach, w których wykorzystywana jest
energia ze wspieranych urz?dze?, zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego i/lub audytu
efektywno?ci energetycznej. Inwestycje w tym zakresie maj? d?ugotrwa?y charakter i dlatego powinny
by? zgodne z w?a?ciwymi przepisami unijnymi. Wspierane urz?dzenia do ogrzewania powinny od
pocz?tku okresu programowania charakteryzowa? si? obowi?zuj?cym od ko?ca 2020 r. minimalnym
poziomem efektywno?ci energetycznej i normami emisji zanieczyszcze?, które zosta?y okre?lone w
?rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pa?dziernika 2009 r. ustanawiaj?cej
ogólne zasady ustalania wymogów dotycz?cych ekoprojektu dla produktów zwi?zanych z energi?.
Wszelkie inwestycje powinny by? zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony
?rodowiska.
Dodatkowym elementem demonstracyjnym projektu mo?e by?:

1.
2.
3.
4.

zielony dach,
zielone ?ciany,
system pozyskiwania wody deszczowej lub odzyskiwania wody szarej lub podobny,
zastosowanie oprzyrz?dowania do sta?ego monitoringu budynku w zakresie zu?ycia energii na
cele ogrzewania, ch?odzenia, przygotowania CWU i wentylacji budynku oraz za zawarcie
umowy / podpisanie listu intencyjnego z uczelni? wy?sz? lub jednostk? naukowo – badawcz? w
celu naukowego wykorzystania pomiarów
5. udost?pnianie szczegó?owej dokumentacji budowlanej i technicznej budynku w celach
naukowo – badawczych.
W przypadku termomodernizacji kwalifikowalne mog? by? wy??cznie wydatki, które maj? na celu
popraw? efektywno?ci energetycznej i wynikaj? z audytu energetycznego. Wydatki nie maj?ce
bezpo?redniego zwi?zku z popraw? efektywno?ci energetycznej (np. zmiana uk?adu pomieszcze?,
wyposa?enie pomieszcze? w meble, monta? urz?dze? sanitarnych, remont klatki schodowej) nie mog?
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stanowi? wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Wyj?tek stanowi? wydatki na prace niezb?dne do
poprawy efektywno?ci ale bezpo?rednio z ni? nie zwi?zane, bez których nie da si? skutecznie
zrealizowa? prac bezpo?rednio zwi?zanych z popraw? efektywno?ci, np. osuszenie ?cian, naprawa i
uzupe?nienie ubytków przegrody przed zamocowaniem izolacji itp. Zasada ta nie dotyczy równie?
usprawnie? na rzecz osób z niepe?nosprawno?ciami, zwi?zanych z realizacj? koncepcji uniwersalnego
projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równo?ci szans
niedyskryminacji, w tym dost?pno?ci dla osób z niepe?nosprawno?ciami oraz zasady równo?ci szans
kobiet i m??czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Nie jest mo?liwa termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajduj?cych si? w stanie
technicznym, który uniemo?liwia sporz?dzenie audytu energetycznego/?wiadectwa charakterystyki
energetycznej zgodnie z metodologi?. Ponadto w wyniku termomodernizacji nie jest mo?liwe
zwi?kszenie powierzchni u?ytkowej i zmiana sposobu u?ytkowania budynku.
W obszarze ochrony zdrowia projekty mog? dotyczy? tylko obiektów, których funkcjonowanie b?dzie
uzasadnione w kontek?cie map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastruktur? instytucji opieku?czo-pobytowych (rozumianych
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsi?wzi?? w obszarze w??czenia spo?ecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem ?rodków EFS i EFRR na lata 2014-2020) ?wiadcz?cych opiek?
dla osób z niepe?nosprawno?ciami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki
rodzicielskiej, chyba ?e rozpocz?ty w nich zosta? proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej
do opieki ?wiadczonej w spo?eczno?ci lokalnej lub proces ten zostanie rozpocz?ty w okresie realizacji
projektu. Zasada ta obowi?zuje po wej?ciu w ?ycie zmienionego RPO WD (decyzja wykonawcza KE
C(2018) 5160 z dnia 27.07.2018 r.).
Konkurs jest ukierunkowany na nast?puj?ce Obszary Strategicznej Interwencji (OSI):
Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB);
Obszar Interwencji Równiny Wroc?awskiej (OIRW);
UWAGA
Na ka?dy z ww. obszarów OSI przeznaczona jest odr?bna alokacja i dla ka?dego OSI tworzone b?d?
odr?bne listy rankingowe projektów.
W ramach konkursu aplikowa? mog? Wnioskodawcy, których projekty zlokalizowane s? w ca?o?ci na
obszarze danego OSI.
Jeden Wnioskodawca mo?e z?o?y? w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Zasada
dotyczy równie? projektów partnerskich – Wnioskodawca nie mo?e bra? udzia?u w projekcie
partnerskim jako partner, je?li sk?ada wniosek samodzielnie w tym samym konkursie. W przypadku
konkursu dla OSI dopuszcza si?, by jeden Wnioskodawca aplikowa? do wi?cej ni? do jednego OSI, przy
zachowaniu zasady, ?e w ramach jednego OSI sk?ada tylko jeden wniosek.

II.Rodzaj podmiotów, które mog? ubiega? si? o dofinansowanie
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O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy
Wnioskodawców/Beneficjentów:

jednostki samorz?du terytorialnego, ich zwi?zki i stowarzyszenia;
podmioty publiczne, których w?a?cicielem jest JST lub dla których podmiotem za?o?ycielskim
jest JST;
jednostki organizacyjne JST.
Do identyfikacji podmiotu publicznego nale?y stosowa? definicj? zapisan? w ustawie z dnia 19 grudnia
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

III.?rodki przeznaczone na dofinansowanie projektów
Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla RPO WD 2014-2020, przyj?tego Uchwa?? Zarz?du Województwa Dolno?l?skiego na realizacj?
Dzia?ania 3.3, Podzia?ania 3.3.1, Typu 3.3 C, przewidziano:
3 130 856,00 EUR
(PLN 13 558 798,08*, kurs 4,3307 PLN** z dnia 30 pa?dziernika 2018 r.)
*w tym na procedur? odwo?awcz? 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.
** Ze wzgl?du na kurs EUR limit dost?pnych ?rodków mo?e ulec zmianie. Z tego powodu dok?adna
kwota dofinansowania zostanie okre?lona na etapie rozstrzygni?cia konkursu..
Ze wzgl?du na uwolnione ?rodki po rozwi?zaniu umów o dofinansowanie w projektach realizowanych na
Obszarze Interwencji Równiny Wroc?awskiej (OIRW) oraz Obszarze Interwencji Doliny Baryczy (OIDB)
konkurs b?dzie ukierunkowany tylko na ww. na Obszary Strategicznej Interwencji.
Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona w nast?puj?cy sposób:
Obszar Interwencji Równiny Wroc?awskiej - 1 008 041 EUR, tj. 4 365 523,16 PLN,
Obszar Interwencji Doliny Baryczy - 2 122 815 EUR, tj. 9 193 274,92 PLN wg kursu 1 Euro =
4,3307 PLN (kurs wed?ug Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego
miesi?ca poprzedzaj?cego miesi?c og?oszenia tj. z dnia 30.10.2018 r.).

IV.Zasady finansowania projektu
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Minimalna warto?? ca?kowitego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 500 000 PLN.
Miejsce realizacji projektu:zgodnie z Za??cznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady
kwalifikowalno?ci wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego 2014-2020”.

V.Poziom dofinansowania projektów
Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

1. w przypadku projektu nieobj?tego pomoc? publiczn? – maksymalnie 85% kosztów
2.
3.
4.
5.

kwalifikowalnych (z ewentualnym uwzgl?dnieniem dochodu);
w przypadku projektu obj?tego pomoc? publiczn? – w wysoko?ci wynikaj?cej z regu? pomocy
publicznej (na podstawie GBER odpowiednio dla art. 37, 38 oraz 41) ale nie wi?cej ni? 85%,
w przypadku projektu obj?tego pomoc? de minimis, maksymalny poziom dofinansowania
wyniesie 85%, ale nie wi?cej ni? równowarto?? 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata
podatkowe z uwzgl?dnieniem kwoty pomocy de minimis otrzymanej z innego ?ród?a;
w przypadku projektu generuj?cego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej –
zgodnie z wyliczeniem, ale nie wi?cej ni? 85%;
w przypadku projektu cz??ciowo obj?tego pomoc? publiczn?, w cz??ci nie obj?tej t? pomoc?,
je?li dla tej cz??ci dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie wi?cej
ni? 85%, dla cz??ci obj?tej pomoc? publiczn? – w wysoko?ci wynikaj?cej z regu? pomocy
publicznej, ale nie wi?cej ni? 85%;

W przypadku projektów cz??ciowo obj?tych pomoc? publiczn? powy?sze zasady stosuje si? do ka?dej z
cz??ci, co oznacza, ?e poziom dofinansowania projektu okre?la si? oddzielnie dla ka?dej cz??ci. W
takim przypadku ??czny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie mo?e by? wy?szy ni?
wynikaj?cy z regu? pomocy publicznej (ale nie wi?cej ni? 85%).

VI.Okres realizacji projektu
IOK rekomenduje przyj?? termin zako?czenia realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.
Wniosek ko?cowy o p?atno?? nale?y z?o?y? w terminie do 60 dni od daty zako?czenia realizacji
projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin z?o?enia wniosku ko?cowego o p?atno?? nie
mo?e by? pó?niejszy ni? 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn
niezale?nych od beneficjenta – IOK mo?e wyrazi? zgod? na wyd?u?enie tego terminu).”
Uwaga: do wskazanego terminu z?o?enia ostatniego wniosku o p?atno?? projekt musi by? zako?czony.

VII.Termin, miejsce i sposób sk?adnia wniosków o dofinansowanie projektu
oraz sposób uzupe?niania w nich braków formalnych/oczywistych omy?ek
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Wnioskodawca wype?nia wniosek o dofinansowanie za po?rednictwem aplikacji – generator wniosków o
dofinansowanie EFRR – dost?pnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesy?a do DIP (Instytucji
Organizuj?cej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :
od godz. 8.00 dnia 31.01.2019 r. do godz. 15.00 dnia 12.04.2019 r.
Logowanie do Generatora Wniosków w celu wype?nienia i z?o?enia wniosku o dofinansowanie b?dzie
mo?liwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja s?u?y do przygotowania wniosku
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolno?l?skiego 2014-2020. System umo?liwia tworzenie, edycj? oraz wydruk wniosków o
dofinansowanie, a tak?e zapewnia mo?liwo?? ich z?o?enia do w?a?ciwej instytucji.
Ponadto do siedziby DIP (IOK) nale?y dostarczy? jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator
wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub paraf? i z piecz?ci?
imienn? osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 12.04.2019 r.
DIP nie przewiduje mo?liwo?ci skrócenia terminu sk?adania wniosków.
Wszystkie za??czniki wymienione w sekcji „Za??czniki” Wnioskodawca sk?ada jedynie w formie
elektronicznej za pomoc? aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dost?pnej na stronie
http://snow-dip.dolnyslask.pl w ww. terminie. Wszystkie za??czniki musz? by? podpisane/potwierdzone
za zgodno?? z orygina?em.
Z uwagi na wymogi sprz?towe (system SNOW) za??czniki w wersji elektronicznej powinny zosta?
sporz?dzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za
zgodno?? z orygina?em. Pliki graficzne (zdj?cia) powinny dotyczy? jedynie przedstawienia miejsca
realizacji projektu, zgromadzonych zasobów technicznych, tj. wy??cznie w odniesieniu do za??cznika
Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniej?cego obiektu wraz z fotografiami.
W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany b?dzie
do przes?ania ww. za??czników, (które zosta?y wys?ane w wersji elektronicznej) w wersji
papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Za dat? wp?ywu do DIP/IOK uznaje si? dat? wp?ywu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art.
57 § 5 pkt 2 KPA, termin uwa?a si? za zachowany, je?eli przed jego up?ywem 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. Decyzj? Prezesa Urz?du Komunikacji
Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydan? na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe, dokonany zosta? wybór operatora wyznaczonego do ?wiadczenia us?ug
powszechnych na lata 2016-2025, którym zosta?a Poczta Polska SA.
Papierow? wersj? wniosku nale?y dostarczy? do sekretariatu Dolno?l?skiej Instytucji Po?rednicz?cej
mieszcz?cej si? pod adresem:
Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wroc?aw
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Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi by? identyczna z sum? kontroln?
papierowej wersji wniosku.
Wniosek nale?y z?o?y? w zamkni?tej kopercie, której opis zawiera nast?puj?ce informacje:
NUMER NABORU
Numer wniosku o dofinansowanie
Nazwa wnioskodawcy
Adres wnioskodawcy
NIP
Tytu? projektu
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
O? priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
Dzia?anie 3.3 Efektywno?? energetyczna w budynkach u?yteczno?ci
publicznej
i sektorze mieszkaniowym
Poddzia?anie 3.3.1 Efektywno?? energetyczna w budynkach u?yteczno?ci
publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny - OSI
Typ 3.3 C projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie
budownictwa o znacznie podwy?szonych parametrach charakterystyki
energetycznej w budynkach u?yteczno?ci publicznej
Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wroc?aw

Wniosek o dofinansowanie nale?y sporz?dzi? wed?ug Instrukcji wype?niania wniosku o dofinansowanie
projektu dost?pnej na stronie internetowej DIP.
W ka?dym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodno?? z orygina?em,
nale?y przez to rozumie?:
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– kopi? zawieraj?c? klauzul? „Za zgodno?? z orygina?em” umieszczon? na ka?dej stronie
po?wiadczon? w?asnor?cznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy oraz opatrzon? aktualn? dat? i piecz?ci? Wnioskodawcy, lub – kopi? zawieraj?c? na
pierwszej stronie dokumentu klauzul? „Za zgodno?? z orygina?em od strony … do strony…” opatrzonej
podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, piecz?ci? oraz
aktualn? dat? – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna
zaparafowa? ka?d? stron? kopii dokumentu.
Wniosek powinien by? trwale spi?ty w kompletny dokument.
Wraz z wnioskiem nale?y dostarczy? pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wp?yw
wniosku do IOK. Pismo to powinno zawiera? te same informacje, które znajduj? si? na kopercie.
Wnioski z?o?one wy??cznie w wersji papierowej albo wy??cznie w wersji elektronicznej zostan? uznane
za nieskutecznie z?o?one i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa
wniosku (o ile zostanie z?o?ona) b?dzie odsy?ana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres
korespondencyjny w ci?gu 14 dni od daty z?o?enia.
Forma sk?adania wniosków okre?lona w tym punkcie Regulaminu obowi?zuje tak?e przy
sk?adaniu ka?dej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.
W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie mo?liwo?? wyd?u?enia
terminu sk?adania wniosków lub z?o?enia ich w innej formie ni? wy?ej opisana. Decyzja w powy?szej
kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano
og?oszenie.

VIII.Zasady wyboru projektów
Konkurs nie zosta? podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020.
Szczegó?owe informacje na temat zasad wyboru projektów znajduj? si? w Regulaminie Konkursu.

IX.Termin rozstrzygni?cia konkursu
Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi po zako?czeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej wszystkich
wniosków o dofinansowanie.
Wyniki rozstrzygni?cia konkursu zostan? opublikowane na stronie internetowej DIP
(www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako
lista projektów, które uzyska?y wymagan? liczb? punktów z wyró?nieniem projektów wybranych do
dofinansowania. Ka?dy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zako?czeniu oceny jego
projektu.
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Orientacyjny termin rozstrzygni?cia konkursu to pa?dziernik 2019 r.
IOK zastrzega sobie zmian? terminu rozstrzygni?cia konkursu.

X.Informacja o ?rodkach odwo?awczych przys?uguj?cych Wnioskodawcy
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przys?uguje prawo do wniesienia
protestu, zgodnie z zasadami okre?lonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójno?ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Szczegó?owe informacje na temat procedury odwo?awczej znajduj? si? w Regulaminie Konkursu.

XI.Dokumentacja konkursowa
Regulamin Konkursu wraz z za??cznikami (pe?na dokumentacja) do Dzia?ania 3.3, Podzia?ania 3.3.1,
Typ 3.3 C znajduje si? na stronie Dolno?l?skiej Instytucji Po?rednicz?cej: www.dip.dolnyslask.pl.

XII.Kontakt
Pytania dotycz?ce aplikowania o ?rodki w do Dzia?ania 3.3, Podzia?ania 3.3.1, Typ 3.3 C mo?na
kierowa? poprzez:
Instytucja Organizuj?ca Konkurs (IOK): DIP
-

E – maila: info.dip@umwd.pl

-

Telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

-

Bezpo?rednio w siedzibie:
DIP - Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca
ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wroc?aw

Dokumentacja Konkursowa

Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja 25.03.2019)
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Ogłoszenie o konkursie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do instrukcji - Lista Wskaźników
Regulamin konkursu (aktualizacja 25.03.2019)
Regulamin konkursu (aktualizacja 29.01.2019r.)
Regulamin konkursu
wykaz zmian - aktualizacja 25.03.2019
wykaz zmian - aktualizacja 29.01.2019
Załącznik nr 1 do regulaminu - Wzór wniosku
Załącznik nr 2 do regulaminu - Kryteria wyboru projektów
Załącznik nr 3 do
Załącznik nr 4
dofinansowanie
Załącznik nr 5 do
Załącznik nr 6
dofinansowanie

regulaminu - Wzór umowy
do regulaminu - Wykaz załączników do wniosku o
regulaminu - Lista sprawdzająca
do regulaminu - Wykaz dokumentów do umowy o

Załącznik nr 7 do regulaminu - Ocena poziomów substancji w powietrzu
Załącznik nr 8 do regulaminu - Ocena zamożności Gminy

Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności
Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność
wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

1a Zestawienie składników wynagrodzenia
1b Składniki wynagrodzenia
1c Oświadczenie dot. US
1d Oświadczenie dot. ZUS
2 Oświadczenie Beneficjenta

Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno Beneficjenta
Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta
czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014
Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
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Załącznik nr 8 - Klasyfikacja budżetowa projektu
Załącznik nr 9 - Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR
Załącznik nr 10 - Zestawienie dokumentów dotyczących operacji w ramach projektu

Za??czniki do wniosku o dofinansowanie :

Analiza Finansowa

Analiza Finansowa - przyk?ad dla_Projektu_dla_którego_obliczono_dofinansowanie_za_pomoc?_luki_finansowej

Analiza Finansowa - przyk?ad_dla_Projektu_dla_którego_zastosowano_zrycza?towan?_stawk?

Analiza Finansowa - przykład_dla_Projektu_objętego_pomocą_publiczną

Analiza Finansowa - przyk?ad_dla_Projektu_realizowanego_w_formule_PPP

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty
(obowiązujące Wnioskodawcę):
Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie oraz wykaz dokumentów do
podpisania umowy o dofinansowanie - link
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