
Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

 

Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca informuje, ?e termin oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18 zostaje wyd?u?ony do dnia 30
wrze?nia 2019r.

 

 

Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca informuje, ?e termin oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18 zostaje wyd?u?ony do dnia 31 sierpnia
2019r.

 

 

Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca informuje, ?e termin oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18 zostaje wyd?u?ony do dnia 31 lipca
2019r. 

 

Ocena merytoryczna (II etap)

Lista projektów wybranych do dofinansowania - 07.11.2019

Informacja o składzie KOP

 

 

Ocena merytoryczna (I etap):

Lista projektów, które spe?ni?y kryteria oceny merytorycznej – 15.10.2019 r. 
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Ocena formalna:

Lista projektów, które spe?ni?y kryteria oceny formalnej – 09.10.2019 r. 

RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18

DOLNO?L?SKA INSTYTUCJA PO?REDNICZ?CA,

której ZARZ?D WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO

22 maja 2015r. powierzy? zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolno?l?skiego 

2014-2020

Oraz 

Gmina Wroc?aw 

Pe?ni?ca funkcj? Instytucji Po?rednicz?cej w ramach
instrumentu 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego
Programu Operacyjnego

Województwa Dolno?l?skiego 2014-2020

og?asza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów

 ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolno?l?skiego 2014-2020

O? priorytetowa 3

 Gospodarka niskoemisyjna

Dzia?anie 3.3

„Efektywno?? energetyczna w budynkach u?yteczno?ci
publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddzia?anie 3.3.2 ZIT WrOF

„Efektywno?? energetyczna w budynkach u?yteczno?ci publicznej i

sektorze mieszkaniowym 

 -ZIT WrOF”

Typ 3.3 e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne ?ród?a energii - projekty
dotycz?ce zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe

Termin naboru (sk?adania wniosków):

 od godz. 8.00 dnia 15.02.2019 r. do godz. 15.00 dnia 12.04.2019 r.

I. Rodzaj projektów podlegaj?cych dofinansowaniu
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Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizacj? projektów (zgodnie z art. 35 ust. 2
ustawy wdro?eniowej), których celem szczegó?owym jest zwi?kszenie efektywno?ci energetycznej w
sektorze mieszkaniowym, modernizacja systemów grzewczych i odnawialne ?ród?a energii w
budynkach mieszkalnych w celu zwalczania emisji kominowej na obszarze ZIT WrOF.

Dofinansowanie mo?na otrzyma? na:

modernizacj? systemów grzewczych obejmuj?c? wymian? wysokoemisyjnych ?róde? ciep?a1: na
pod??czenie do sieci ciep?owniczej / ch?odniczej lub instalacj? ?róde? ciep?a opartych o OZE (np.
pomp ciep?a) lub instalacj? kot?ów spalaj?cych biomas?, lub ewentualnie paliwa gazowe (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 niezale?nie od ich klasy i olejowe, niezale?nie od ich
klasy). Wymianie ?ród?a ciep?a mog? towarzyszy? uzasadnione modernizacje systemu grzewczego
pozostaj?ce w zwi?zku przyczynowo - skutkowym ze zmian? ?ród?a ciep?a, np. wymiana
wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturow?. Dopuszcza si?
równie? zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kot?y elektryczne, piece
akumulacyjne itp.), pod warunkiem, ?e b?dzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja2 o odpowiedniej
mocy mo?e zosta? zrealizowana w ramach projektu (mo?na równie? wykorzysta? ju? istniej?c?
instalacj?). Wsparcie mo?e dotyczy? równie? systemów monitoringu i zarz?dzania energi? (termostaty,
czujniki temperatury, pogodowe, obecno?ci, sterowniki, automatyczne uk?ady regulacji, aplikacje
komputerowe, gotowe systemy, urz?dzenia pomiarowe itp.) maj?ce na celu zmniejszenie zu?ycia energii
poprzez dostosowanie mocy urz?dze? do chwilowego zapotrzebowania. Wymiana ?ród?a ciep?a jest
elementem obowi?zkowym.

Inwestycje mog? by? uzupe?nione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciep?ej wody
u?ytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki). W przypadku instalacji do produkcji energii
elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystuj?cej si?? wiatru, dopuszcza si? mikroinstalacje3, których
moc powinna by? obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energi? elektryczn? w budynku, w
którym modernizowane jest ?ród?o ciep?a na podstawie ?redniorocznego zu?ycia za lata ubieg?e i
uwzgl?dniaj?cego oszcz?dno?ci uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza si? oddawanie
(„akumulacj?”) do sieci energetycznej okresowych nadwy?ek. W przypadku monta?u ogrzewania
elektrycznego mo?na uwzgl?dni? dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji.
Instalacje OZE s? fakultatywne.

 

Warunkiem wst?pnym realizacji inwestycji b?dzie przeprowadzenie w?a?ciwej oceny potrzeb i metod
osi?gni?cia oszcz?dno?ci energii i redukcji emisji w sposób op?acalny, w oparciu o aktualny audyt
energetyczny lub audyt uproszczony sporz?dzony wg wskazanej przez IOK metodologii. 

Wspomniane inwestycje mog? zosta? wsparte jedynie w przypadku, gdy pod??czenie do sieci
ciep?owniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie (co  wynika z audytu i analizy
opcji we wniosku o dofinansowanie) lub jest technicznie niemo?liwe.

Inwestycje w ramach dzia?ania 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?.
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Wsparte projekty musz? skutkowa? redukcj? CO2 w odniesieniu do istniej?cych instalacji (o co najmniej
30% w przypadku zamiany spalanego paliwa) oraz redukcj? emisji py?ów zawieszonych PM 10 i PM 2,5
co powinno wynika? z dokumentacji projektu (poprzez dobór w?a?ciwych wska?ników rezultatu) a
redukcja emisji musi dotyczy? nie tylko projektu ale i ka?dego ?ród?a ciep?a w projekcie. Projekty
powinny by? uzasadnione ekonomicznie i spo?ecznie oraz, w stosownych przypadkach, przeciwdzia?a?
ubóstwu energetycznemu.

Wsparcie powinno by? uwarunkowane uprzednim wykonaniem inwestycji zwi?kszaj?cych efektywno??
energetyczn? i ograniczaj?cych zapotrzebowanie na energi? w budynkach, w których wykorzystywana
jest energia ze wspieranych urz?dze?. Wyj?tek stanowi? budynki, które osi?gn??y minimalny poziom
efektywno?ci energetycznej wyra?ony wspó?czynnikiem zapotrzebowania budynku na energi?
pierwotn? na potrzeby ogrzewania, ch?odzenia, wentylacji oraz przygotowania CWU (EP), wskazanym
w kryteriach wyboru projektów (EP < 450 kWh/mkw/rok). W przypadku budynków historycznych (uj?tych
w rejestrze / wykazie zabytków lub gminnej ewidencji zabytków), wspó?czynnik EP mo?e zosta?
przekroczony, o ile zosta?y przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywno?? energetyczn?, takie
jak wymiana okien o lepszej charakterystyce energetycznej, izolacja dachu / stropu i wentylacja z
odzyskiem (rekuperacj?) ciep?a (co najmniej jeden element). Wszelkie inwestycje powinny by? zgodne z
unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony ?rodowiska. 

 

UWAGA:

1) Projekty musz? by? realizowane na obszarze Wroc?awskiego Obszaru Funkcjonalnego
okre?lonego w Strategii ZIT WrOF. 

2) Realizowane przedsi?wzi?cia musz? wynika? z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Projekty powinny by? przygotowane zgodnie z prawem wspólnotowym i prawem krajowym oraz mi?dzy
innymi zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego (RPO WD
2014-2020); Szczegó?owego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolno?l?skiego 2014-2020 (SZOOP 2014-2020).

 

 

II. Rodzaj podmiotów, które mog? ubiega? si? o dofinansowanie

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy

Wnioskodawców/beneficjentów:

 

jednostki samorz?du terytorialnego, ich zwi?zki i stowarzyszenia;
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podmioty publiczne4, których w?a?cicielem jest JST lub dla których podmiotem
za?o?ycielskim jest JST;
jednostki organizacyjne jst;
spó?dzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
towarzystwa budownictwa spo?ecznego;
organizacje pozarz?dowe;
PGL Lasy Pa?stwowe i jego jednostki organizacyjne;
ko?cio?y, zwi?zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko?cio?ów i zwi?zków wyznaniowych;
jednostki sektora finansów publicznych, inne ni? wymienione powy?ej;

 

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

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w og?oszonym naborze (alokacja) wynosi:
równowarto?? 1 438 041,00 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2916 PLN (kurs wed?ug
Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesi?ca poprzedzaj?cego miesi?c
og?oszenia tj. z dnia 29.11.2018 r.) alokacja w PLN wynosi 6 171 496,75 PLN.

Konkurs jest ukierunkowany na Obszar ZIT WrOF obejmuj?cy nast?puj?ce obszary:

Gmina Wroc?aw, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina K?ty Wroc?awskie, Gmina Siechnice,
Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Oborniki ?l?skie, Miasto i Gmina Sobótka, Gmina Miasto Ole?nica,
Gmina Ole?nica, Gmina D?ugo??ka, Gmina Czernica, Gmina ?órawina, Gmina Kobierzyce, Gmina
Mi?kinia, Gmina Wisznia Ma?a.

 

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna warto?? wnioskowanego dofinansowanie projektu 500 000 PLN.

Miejsce realizacji projektu: nabór obejmuje projekty z obszaru ZIT WrOF.
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V.
Poziom dofinansowania projektów

 

W przypadku projektów nie obj?tych pomoc? publiczn? oraz nie generuj?cych dochodu maksymalny limit
dofinansowania ?rodków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych(z uwzgl?dnieniem
dopuszczalnych limitów kwalifikowalno?ci wydatków dla projektów wynikaj?cych z za?. nr 7 do SZOOP).
Dodatkowo dla pozosta?ych projektów:

objętych pomoca de minimis- do 85% wydatków kwalifikowalnych z

uwzględnieniem limitu 200 000 € dla trzech lat podatkowych;
dla projektów generuj?cych dochód – zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnie? zwi?zanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj?cych dochód i projektów
hybrydowych na lata 2014-2020,
w przypadku pomocy udzielanej na podstawie rozporz?dzenia 651/2014 – zgodnie z limitem
okre?lonym w rozporz?dzeniu ( art. 37 i/lub 41):

 

art. 37 tj. pomocy inwestycyjnej na wcze?niejsze dostosowanie do przysz?ych norm unijnych oraz
rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
na realizacj? inwestycji s?u??cych podniesieniu poziomu ochrony ?rodowiska w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020;

art. 41 tj. pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze ?róde? odnawialnych oraz Rozporz?dzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze?nia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w
uk?ady wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze ?róde? odnawialnych w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

 

W przypadku wyst?pienia pomocy de minimis dofinansowanie mo?e by? udzielane na
podstawie rozporz?dzenia 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 rozporz?dzenia
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. 

 

Pomoc publiczna (w tym pomoc na drugim poziomie) wyst?pi w przypadku wymiany ?róde? ciep?a w
pomieszczeniach wykorzystywanych na dzia?alno?? gospodarcz? / u podmiotów b?d?cych
przedsi?biorcami oraz w przypadku monta?u instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z OZE
wykorzystywanej na cele prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej. Monta? mikroinstalacji OZE w domu
jednorodzinnym / budynku wielorodzinnym w którym nie jest prowadzona dzia?alno?? gospodarcza /
którego w?a?ciciel / najemca nie jest przedsi?biorc? nie stanowi pomocy publicznej je?li spe?nione
zostan? wszystkie poni?sze warunki: 
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podmiot nie prowadzi dzia?alno?ci gospodarczej i nie udost?pnia powierzchni innym
podmiotom w celu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, 

wytworzona energia jest zu?ywana na potrzeby w?asne,
rozmiar (zdolno?? wytwórcza instalacji) nie przekracza realnego zapotrzebowania na energi?
danego prosumenta /i wynika to z przeprowadzonej oceny zapotrzebowania na energi? na
podstawie zu?ycia z lat ubieg?ych - z uwzgl?dnieniem sytuacji, gdy potrzeby te ulegn?
zwi?kszeniu ze wzgl?du na planowe wykorzystanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby
grzewcze.

Pomoc publiczna wyst?pi równie? w przypadku, gdy wnioskodawc?/beneficjentem b?dzie podmiot z
zasady prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? w dziedzinie mieszkalnictwa, taki jak spó?dzielnia
mieszkaniowa lub TBS (zgodnie z interpretacj? UOKiK).

 

 

VI. Okres realizacji projektu

      I. Rozpocz?cie projektu

Pocz?tkiem okresu kwalifikowalno?ci wydatków jest 1 stycznia 2014 roku (z ew. wyj?tkami dot. pomocy
publicznej – je?li dotycz?).

     II. Zako?czenie projektu

IOK rekomenduje przyj?? termin zako?czenia realizacji projektu do 30 wrze?nia 2022 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.

Przez projekt zako?czony rozumie si? projekt, który zosta? fizycznie uko?czony lub w pe?ni
zrealizowany i zosta?o to potwierdzone np. podpisaniem bezusterkowego protoko?u odbioru. W
przypadku projektów realizowanych etapami, zako?czenie realizacji cz??ci z nich nie stanowi przes?anki
do uznania, ?e ca?y projekt zosta? zako?czony. Nast?pi to dopiero po zako?czeniu ostatniego etapu,
czyli np. po podpisaniu protoko?u odbioru ostatniego etapu lub protoko?u odbioru ko?cowego.
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VII. Termin, miejsce i sposób sk?adnia wniosków o dofinansowanie projektu
oraz sposób uzupe?niania w nich braków formalnych/oczywistych omy?ek

 

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 15.02.2019 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 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 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
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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

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 Przedsi?biorstwa i innowacje

Dzia?anie 3.3  Efektywno?? energetyczna w budynkach u?yteczno?ci
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publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddzia?anie 3.3.2 Efektywno?? energetyczna w budynkach u?yteczno?ci
publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF 

Typ 3.3 e  Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne ?ród?a energii -
projekty dotycz?ce zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe

 

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?: 

– 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
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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,
strategicznej ZIT wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygni?cia konkursu zostan? opublikowane na stronie internetowej DIP
(www.dip.dolnyslask.pl), stronie internetowej ZIT WrOF (www.zitwrof.pl)  oraz na portalu Funduszy
Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/listy 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.

Orientacyjny termin rozstrzygni?cia konkursu to pa?dziernik 2019 r.

IOK zastrzega sobie zmian? terminu rozstrzygni?cia konkursu.
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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 3.3.2,
Typ 3.3 e znajduje si? na stronie Dolno?l?skiej Instytucji Po?rednicz?cej: www.dip.dolnyslask.pl oraz na
stronie ZIT WrOF www.zitwrof.pl. 

 

XII. Kontakt

 

Pytania  dotycz?ce  aplikowania  o  ?rodki  w  do Dzia?ania 3.3, Podzia?ania 3.3.2, Typ 3.3 e mo?na
kierowa? poprzez:

 

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

- e- maila: info.dip@umwd.pl

- telefon: 71 776 58 12, 71 776 58 13, 71 776 58 16

- bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca
ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wroc?aw
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Zapytania do ZIT WrOF (wy??cznie w zakresie Strategii WrOF) mo?na sk?ada? za pomoc?:

- e-maila: zit@um.wroc.pl

- telefonu: 664-151-658 

- bezpo?rednio w siedzibie: 

Urz?d Miejski Wroc?awia

Wydzia? Zarz?dzania Funduszami

ul. Komuny Paryskiej 39-41

50-451 Wroc?aw

UWAGA!

Informujemy, ?e Biuro ZIT WrOF nie funkcjonuje ju? w strukturach Wydzia?u Zarz?dzania Funduszami.

W zwi?zku z tym zapytania w zakresie Strategii ZIT WrOF mo?na kierowa? do:

Urz?d Miejski Wroc?awia
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

ul. Komuny Paryskiej 39-41
50-451 Wroc?aw

Adres siedziby, e-mail oraz numer telefonu nie uleg?y zmianie. 

 

1- Wysokoemisyjne ?ród?o ciep?a – ?ród?o ciep?a nie spe?niaj?ce norm emisyjnych ekoprojektu obowi?zuj?cych
od roku 2020 lub wymaga? klasy 5, emituj?ce do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak py?y
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zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne zwi?zki toksyczne powstaj?ce w wyniku spalania paliw.

2- w rozumieniu ustawy o odnawialnych ?ród?ach energii

3- w rozumieniu ustawy o odnawialnych ?ród?ach energii

4- Do identyfikacji podmiotu publicznego nale?y stosowa? definicj? zapisan? w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym

Ogłoszenie o konkursie ZITWROF 3.3.2.e

Regulamin konkursu ZITWROF 3.3.2e

Instrukcja wypełniania wniosku ZITWrOF 3.3.2 e

Załącznik nr 1 do instrukcji- wskaźniki

Załączniki do Regulaminu:

 Załącznik nr 1 Wzór wniosku 3.3.2 e

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru projeku 3.3.2.e

Załącznik nr 3 DIP Bazowy wzór umowy

załącznik nr 3 do umowy – harmonogram

Załącznik nr 4 do umowy:

1 Wykaz dokumentów

1a Zestawienie składników wynagrodzenia

1b Składniki wynagrodzenia

1c Oświadczenia dot. US

1d Oświadczenia dot ZUS
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2 Oświadczenia Beneficjenta

załącznik nr 5 do umowy - obowiązki informacyjne

załącznik nr 6 do umowy - wykaz osób

załącznik nr 7 do umowy – zakres danych

załącznik nr 8 do umowy- klasyfikacja budżetowa projektu

załącznik nr 9 do umowy- Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

załącznik nr 10 do umowy- Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 4 Wykaz załączników 3.3.2 e

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca

Załącznik nr 6  Wykaz dokumentów do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7- audyt uproszczony (aktualizacja 15.02.2019 r.)

Za??cznik nr 7 - audyt uproszczony (aktualizacja 04.02.2019r)

Załącznik nr 7  audyt uproszczony

 

Metodologia audytu uproszczonego (aktualizacja 28.03.2019)

Wykaz zmian (28.03.2019)

Metodologia audytu uproszczonego

Załącznik nr 8 Poziom zamożności Gminy wskaźnik G

Załącznik numer 9 ocena poziomów substancji w powietrzu

Strategia ZIT WroF

Pouczenie instytucji
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Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc 

deminimis.

Oświadczenie w zakresie OOŚ

Oświadczenie Podmiotu o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie Partnera o kwalifikowalności podatku VAT

Wzór pełnomocnictwa

Deklaracja Natura 2000

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

 

 

Analiza finansowa: 

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

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie:

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec US

Oświadczenie o niekaralności osoby fizycznej
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Oświadczenie o niekaralności

Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)

Formularz identyfikacji finansowej

Formularz identyfikacji finansowej-obsługa zaliczki

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu pomocy publicznej

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w formularzu pomocu de minimis

Oświadczenie dot. ubiegania się o środki z innych źródeł

Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Partnera projektu dot. kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Podmiotu realizującego projekt dot. VAT

Oświadczenie o prawie do dyspo. nieru. w celu realizacji projektu

Deklaracja Natura 2000

Harmonogram realizacji zamówień

Wykaz osób uprawnionych w ramach SL2014

Wniosek dot. dostępu osoby uprawionej do SL2014

Klasyfikacja budżetowa projektu

Weksel in blanco

Deklaracja wekslowa
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