Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Data publikacji: 15.04.2020 r.

RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20
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 3.1
Produkcja i dystrybucja energii ze ?róde? odnawialnych – konkurs
horyzontalny
Schemat 3.1 A
Przedsi?wzi?cia, maj?ce na celu produkcj? energii elektrycznej i/lub cieplnej
(wraz z pod??czeniem tych ?róde? do sieci dystrybucyjnej/ przesy?owej),
polegaj?ce na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezb?dnych
urz?dze?) infrastruktury s?u??cej wytwarzaniu energii pochodz?cej ze
?róde? odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

Termin naboru (sk?adania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 18.05.2020 r. do godz. 15.00 dnia 30.10.2020 r.
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I. Rodzaj projektów podlegaj?cych dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizacj? projektów w ramach Osi priorytetowej 3
Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020, okre?lonych dla Dzia?ania 3.1 Produkcja i dystrybucja
energii ze ?róde? odnawialnych – typ 3.1 A.
W ramach konkursu mo?liwe s? do realizacji projekty maj?ce na celu produkcj? energii elektrycznej i/lub
cieplnej (wraz z pod??czeniem tych ?róde? do sieci dystrybucyjnej/przesy?owej), polegaj?ce na
budowie (w tym zakup niezb?dnych urz?dze?) infrastruktury s?u??cej wytwarzaniu energii pochodz?cej
ze ?róde? odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak:

1.
2.
3.
4.

Energia wiatru,
Energia promieniowania s?onecznego,
Energia geotermalna,
Energia aerotermalna.

Pomoc inwestycyjn? przyznaje si? wy??cznie na nowe instalacje. Pomoc nie mo?e by?
przyznawana ani wyp?acana po oddaniu instalacji do eksploatacji i jest niezale?na od produkcji.

Konkurs obejmuje swym zakresem nast?puj?ce kody interwencji:
009 Energia odnawialna: wiatrowa
010 Energia odnawialna: s?oneczna
012 Pozosta?e rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz
integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz
infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru)

Nie b?d? wspierane projekty:
maj?ce na celu produkcj? energii elektrycznej i/lub cieplnej ze ?róde? w uk?adzie
wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji;
opieraj?ce si? o energi? spadku wody,
maj?ce na celu produkcj? energii elektrycznej i/lub cieplnej z biomasy;
dotycz?ce produkcji biopaliw

Nie b?d? wspierane projekty polegaj?ce na modernizacji instalacji do produkcji energii
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elektrycznej i/lub
niekwalifikowalne.

cieplnej

oraz

wszystkie

wydatki

zwi?zane

z

modernizacj?

b?d?

Przez modernizacj? w tym naborze nale?y rozumie? przebudow?, rozbudow? lub rekonstrukcj?
instalacji, która powoduje, ?e warto?? u?ytkowa ?rodka trwa?ego po zako?czeniu modernizacji
przewy?sza posiadan? przy przyj?ciu do u?ywania warto?? u?ytkow?, mierzon? okresem u?ywania,
zdolno?ci? wytwórcz?, jako?ci? produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego ?rodka trwa?ego,
kosztami eksploatacji lub innymi miarami (ulepszenie).
Ponadto:
W ramach konkursu pomoc mo?e by? udzielona równie? na:

1. infrastruktur? energetyczn?, o której mowa w art. 2 pkt. 130 tiret (i) i (ii) rozporz?dzenia
651/2014 – wy??cznie w zakresie niezb?dnym dla realizacji zasadniczej cz??ci projektu
zwi?zanej z produkcj? energii elektrycznej;
2. inwestycje dotycz?ce magazynowania energii elektrycznej na potrzeby uczestników projektu i
pozosta?ych cz?onków klastra;
3. wdro?enie inteligentnych systemów zarz?dzania energi? w oparciu o technologie TIK na
potrzeby uczestników projektu i pozosta?ych cz?onków klastra
wy??cznie jako dodatkowy element projektu stanowi?cy ??cznie mniej ni? 50% ca?kowitych
wydatków kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne odnosz?ce si? do powy?ej wymienionych dodatkowych elementów
projektu (wyst?puj?cych w projekcie pojedynczo lub ??cznie) nie mog? stanowi? wi?kszo?ci
ca?kowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Pomoc nie mo?e zosta? udzielona na produkcj? energii w mikroinstalacji OZE dla osób
fizycznych w gospodarstwach domowych (np. budynkach jednorodzinnych) w celu zaspokojenia
w?asnych potrzeb.
Kluczowym aspektem b?dzie wykazanie efektywno?ci kosztowej projektu w powi?zaniu z osi?ganymi
efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nak?adów finansowych. Poza tym o wsparciu
takich projektów decydowa? b?d? tak?e inne osi?gane rezultaty w stosunku do planowanych nak?adów
finansowych (np. wielko?? redukcji CO2).
Nale?y wzi?? pod uwag? równie? aspekty dotycz?ce lokalizacji inwestycji wzgl?dem Obszarów Natura
2000 (w szczególno?ci obszarów specjalnej ochrony ptaków) oraz szlaków migracyjnych zwierz?t.
Ka?dy z klastrów mo?e z?o?y? tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
Projekt w ca?o?ci musi by? realizowany na obszarze województwa dolno?l?skiego.
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Ka?dy z projektów obligatoryjnie musi by? uzgodniony w ramach klastra i posiada? pozytywn?
rekomendacj? w?a?ciwego klastra, reprezentowanego przez umocowany w dokumentach
powo?uj?cych klaster organ klastra. Na etapie oceny weryfikuje si? czy rekomendacja dotyczy
projektu sk?adanego w konkursie.

Je?li dla projektu lub jego cz??ci wyst?pi konieczno?? uzyskania koncesji, beneficjent
zobowi?zany jest dostarczy? przedmiotowy dokument najpó?niej do wniosku o p?atno??
ko?cow?. W przypadku niedostarczenia wymaganego dokumentu zastosowanie znajd? zapisy
umowy dot. nieprawid?owego wykorzystania dofinansowania i jego odzyskiwanie.

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

W imieniu klastra wniosek o dofinansowanie sk?ada jeden z jego cz?onków posiadaj?cy
zdolno?? do czynno?ci prawnych i odpowiednie umocowanie, wskazany w katalogu
Wnioskodawców, np. koordynator klastra lub lider, w przypadku projektu partnerskiego.
Wnioskodawca musi mie? prawo do wyst?powania w imieniu pozosta?ych cz?onków klastra,
bior?cych udzia? w projekcie, w tym do z?o?enia wniosku i podpisania umowy o
dofinansowanie.
Pomoc kierowana jest do cz?onków tych klastrów, które posiadaj? Certyfikat Pilota?owego
Klastra Energii Ministra Energii.
Klaster staraj?cy si? o dofinansowanie projektu musi by? umieszczony na dzie? sk?adania
wniosku o dofinansowanie w Kontrakcie Terytorialnym (za??cznik 1b do Kontraktu*).
Cz?onkowie klastra staraj?cy si? o dofinansowanie w ramach konkursu musz? by? podmiotem,
uprawnionym do otrzymania dofinansowania zgodnie z SZOOP.
Dofinansowanie w ramach konkursu, zgodnie z SZOOP, mog? otrzyma? nast?puj?ce typy
podmiotów b?d?ce cz?onkami klastra:
1) jednostki samorz?du terytorialnego, ich zwi?zki i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne jst;
3) jednostki sektora finansów publicznych, inne ni? wymienione powy?ej;
4) przedsi?biorstwa energetyczne,
5) M?P
6) przedsi?biorstwa spo?eczne;
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5) organizacje pozarz?dowe;
6) spó?dzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
7) towarzystwa budownictwa spo?ecznego;
8) grupy producentów rolnych;
9) jednostki naukowe;
10) uczelnie/szko?y wy?sze ich zwi?zki i porozumienia;
11) organy administracji rz?dowej w zakresie zwi?zanym z prowadzeniem szkó?;
12) PGL Lasy Pa?stwowe i jego jednostki organizacyjne;
13) ko?cio?y, zwi?zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko?cio?ów i zwi?zków wyznaniowych;
14) Lokalne Grupy Dzia?ania*;
- b?d?ce cz?onkami certyfikowanego Pilota?owego Klastra Energii.

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 1.3, Podzia?ania 1.3.3, przewidziano:
W ramach Dzia?ania 3.1 A
11 170 640,00 EUR
(PLN 49 570 832,06 *, kurs 4,4376 PLN** na kwiecie? 2020 r.)
* W tym zabezpiecza si? na procedur? odwo?awcz? 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowi?zuj?cym w listopadzie 2019 r. 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.

IV. Zasady finansowania projektu
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Zgodnie z SZOOP RPO WD 2014-2020 minimalna ca?kowita warto?? projektu wynosi 50 tys. PLN
Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu przypadaj?ca na 1 klaster wynosi 7 mln 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

W przypadku kosztów nie obj?tych pomoc? publiczn? oraz nie generuj?cych dochodu maksymalny limit
dofinansowania ze ?rodków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikuj?cych si? do obj?cia
wsparciem.
W przypadku kosztów nie obj?tych pomoc? publiczn? ale generuj?cych dochód - poziom
dofinansowania musi zosta? ustalony 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 kosztów obj?tych rozporz?dzeniem 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 (art. 41 rozporz?dzenia 651/2014) poziom
dofinansowania wynosi:

a) dla kosztów inwestycji w produkcj? energii ze ?róde? odnawialnych mo?na wyodr?bni? z
ca?kowitych kosztów inwestycji jako oddzieln? inwestycj?, na przyk?ad jako ?atwy do
wyodr?bnienia dodatkowy element w ju? istniej?cym obiekcie, taki koszt zwi?zany z energi? ze
?róde? odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;
oraz
b) dla kosztów inwestycji w wytwarzanie energii ze ?róde? odnawialnych mo?na okre?li?
poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla ?rodowiska inwestycji, która
prawdopodobnie zosta?aby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka ró?nica mi?dzy
kosztami obu inwestycji okre?la koszt zwi?zany z energi? ze ?róde? odnawialnych i stanowi
koszty kwalifikowalne:
Przedsi?biorca

Maksymalne
dofinansowanie

Mikro
Ma?y
?redni

80%
80%
70%
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Du?y

60%

c) dla kosztów ma?ych instalacji, gdzie nie mo?na okre?li? mniej przyjaznej dla ?rodowiska inwestycji,
gdy? nie istniej? zak?ady o ograniczonej wielko?ci, koszty kwalifikowalne stanowi? ca?kowite koszty
inwestycji w celu osi?gni?cia wy?szego poziomu ochrony ?rodowiska:
Przedsi?biorca

Maksymalne
dofinansowanie

Mikro
Ma?y
?redni
Du?y

65%
65%
55%
45%

UWAGA:
Za koszty kwalifikowalne w powy?szym zakresie uznaje si? dodatkowe koszty inwestycji
niezb?dne do propagowania wytwarzania energii ze ?róde? odnawialnych. Kosztów, które nie s?
bezpo?rednio zwi?zane z osi?gni?ciem wy?szego poziomu ochrony ?rodowiska, nie uznaje si? za
kwalifikowalnena podstawie powy?szego przepisu. Zastosowanie mog? jednak znale?? przepisy
dot. pomocy de minimis (pkt. 27 Kwalifikowalno?? wydatków).
W przypadku kosztów obj?tych rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastruktur? energetyczn? w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015., poz. 2011) - (art.
48 rozporz?dzenia 651/2014) – do 85% w przypadku kosztów obj?tych niniejszym
rozporz?dzeniem(maksymalna kwota pomocy stanowi ró?nic? mi?dzy kosztami kwalifikowalnymi a
zyskiem operacyjnym z inwestycji, ale nie mo?e przekroczy? warto?ci 85% kosztów kwalifikowalnych
projektu).
Kwota pomocy nie mo?e przekracza? ró?nicy mi?dzy kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem
operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie mo?e przekracza? 85%
wydatków kwalifikowalnych).
Zysk operacyjny odlicza si? od kosztów kwalifikowalnych ex ante.
„Zysk operacyjny” oznacza ró?nic? mi?dzy zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami
operacyjnymi w ekonomicznym cyklu ?ycia inwestycji, gdy ró?nica ta jest warto?ci? dodatni?. Koszty
operacyjne obejmuj? koszty, takie jak koszty personelu, materia?ów, zakontraktowanych us?ug,
komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzgl?dniaj? kosztów amortyzacji i
kosztów finansowania, je?li zosta?y one obj?te zakresem pomocy inwestycyjnej. Dyskontowanie
przychodów i kosztów operacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pozwala na
osi?gni?cie rozs?dnego zysku.
Wszystkie kwoty uwzgl?dniane przy obliczaniu powinny by? kwotami przed potr?ceniem podatku lub
innych op?at.
Warto?? kosztów kwalifikowalnych powinna by? dyskontowana do warto?ci na dzie? przyznania
pomocy. Stop? dyskontow? nale?y przyj?? zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody
ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.
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W przypadku wydatków obj?tych pomoc? de minimis, zgodnie z rozporz?dzeniem 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 – do 85% w przypadku
kosztów obj?tych niniejszym rozporz?dzeniem (z zastrze?eniem, ?e ca?kowita kwota pomocy de
minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzgl?dnieniem wnioskowanej kwoty
pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych ?róde?) nie mo?e przekroczy?
równowarto?ci 200 tys. euro).
W trakcie oceny weryfikowana b?dzie informacja o otrzymanej przez Wnioskodawc? pomocy de minimis
w oparciu o dane dost?pne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty
pomocy de minimis b?dzie skutkowa?o zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu
podczas oceny wniosku. Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez
Wnioskodawc? b?dzie wyst?powa?a na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporz?dzenia 1407/2013 ca?kowita kwota pomocy de minimis przyznanej
jednemu przedsi?biorstwu w rozumieniu art. 2 ust.2 nie mo?e przekroczy? 200 000 EUR w okresie
trzech lat podatkowych. Ca?kowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsi?biorstwu
prowadz?cemu dzia?alno?? zarobkow? w zakresie drogowego transportu towarów nie mo?e
przekroczy? 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie mo?e zosta?
wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.
Jedno przedsi?biorstwo zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia 1407/2013 obejmuje wszystkie jednostki
gospodarcze, które s? ze sob? powi?zane co najmniej jednym z nast?puj?cych stosunków:
- jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej wi?kszo?? praw g?osu
akcjonariuszy, wspólników lub cz?onków;
- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczy? lub odwo?a? wi?kszo?? cz?onków organu
administracyjnego zarz?dzaj?cego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywiera? dominuj?cy wp?yw na inn? jednostk? gospodarcz?
zgodnie z umow? zawart? z t? jednostk? lub postanowieniami w jej akcie za?o?ycielskim lub umowie
spó?ki;
- jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce
gospodarczej lub jej cz?onkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi
akcjonariuszami, wspólnikami lub cz?onkami tej jednostki, wi?kszo?? praw g?osu akcjonariuszy,
wspólników lub cz?onków tej jednostki.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych ca?ego projektu nie mo?e
przekroczy? 85% wydatków kwalifikowalnych.

UWAGA:
Procentowy udzia? ?rodków wspó?finansowania krajowego z bud?etu pa?stwa w wydatkach
kwalifikowalnych projektu nie mo?e przekroczy? 15 % wydatków kwalifikowalnych. Poprzez
wspó?finansowanie krajowe z bud?etu pa?stwa nale?y rozumie? wszystkie ?rodki bud?etu
pa?stwa, które trafiaj? do Wnioskodawcy na realizacje projektu, równie? w formie dotacji
celowej, niezale?nie od tego jaki podmiot wyp?aca te ?rodki (Instytucja Zarz?dzaj?ca czy
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dysponent), za wyj?tkiem ?rodków z funduszy celowych (np. Pa?stwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych, Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i
Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej,
Funduszu Kolejowego).
W przypadku przekroczenia ww. poziomu, Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie zwraca si? do ministra w?a?ciwego do spraw rozwoju
regionalnego, który w porozumieniu z ministrem w?a?ciwym do spraw finansów publicznych
mo?e wyrazi? zgod? na zastosowanie wy?szego udzia?u ?rodków wspó?finansowania
krajowego z bud?etu pa?stwa w wydatkach kwalifikowalnych projektu. Otrzymanie zgody
w?a?ciwego ministerstwa warunkuje mo?liwo?? podpisania umowy o dofinansowanie. Decyzja
odmowna wydana przez ministerstwo stanowi przes?ank? do odst?pienia przez IOK od
podpisania umowy o dofinansowanie.
Pomoc publiczna/de minimis nie wyst?pi w projekcie je?li spe?nione zostan? wszystkie poni?sze
warunki:
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) mikroinstalacji nie mo?e przekracza? realnego zapotrzebowania
prosumenta na energi?.
Zgodnie z interpretacj? KE, ??czne spe?nienie ww. warunków pozwala na uznanie, i? wprowadzenie
nadwy?ek wytworzonej energii elektrycznej do sieci stanowi dzia?alno?? o charakterze pomocniczym,
bez konieczno?ci dokonywania oblicze? odnosz?cych si? do ograniczenia wydajno?ci dzia?alno?ci
gospodarczej do 20% ca?kowitej rocznej wydajno?ci infrastruktury.
Pomoc publiczna wyst?pi równie? w przypadku, gdy wnioskodawc?/beneficjentem/partnerem b?dzie
podmiot z zasady prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? w dziedzinie mieszkalnictwa, taki jak
spó?dzielnia mieszkaniowa lub TBS (zgodnie z interpretacj? UOKiK).
UWAGA:

W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje si? mo?liwo?? udzielania zaliczek do 90%
przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku wszystkich Beneficjentów, z zastrze?eniem, ?e
maksymalna wysoko?? jednej transzy zaliczki nie mo?e przekroczy? kwoty stanowi?cej 40%
dofinansowania projektu.

VI. Okres realizacji projektu

Pocz?tkiem okresu kwalifikowalno?ci wydatków jest 1 stycznia 2014 r., z zastrze?eniem przepisów
dotycz?cych pomocy publicznej.
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Szczegó?owe informacje na temat okresu kwalifikowalno?ci wydatków znajduj? si? w Regulaminie
Konkursu.
IOK rekomenduje przyj?? termin zako?czenia realizacji projektu do 31 maja 2023 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 r. (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

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 IOK w
ramach niniejszego konkursu w terminie:
od godz. 8:00 dnia 18 maja 2020 r. do godz. 15:00 dnia 30 pa?dziernika 2020 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.
Wniosek powinien zosta? z?o?ony wy??cznie za po?rednictwem aplikacji Generator Wniosków o
dofinansowanie EFRR, dost?pnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w
Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie sk?ada wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie
aplikowania i oceny. Z?o?ona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie b?dzie
podlega? ocenie.
IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego)
wniosku o dofinansowanie z?o?onego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.
Skany za??czanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR za??czników b?d?cych
kopiami dokumentów musz? by? potwierdzone „za zgodno?? z orygina?em” przez:

osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami
statutowymi lub za??czonym do wniosku pe?nomocnictwem – je?eli w?a?cicielem
dokumentu potwierdzanego „za zgodno??” jest Wnioskodawca, lub
w?a?ciciela dokumentu potwierdzanego „za zgodno??” nieb?d?cego Wnioskodawc?
– je?eli w?a?cicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodno??” jest podmiot inny ni?
Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizuj?cy projekt.
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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.

Wnioski wype?nione w j?zyku obcym (obowi?zuje j?zyk polski), nie b?d? rozpatrywane.
Za dat? wp?ywu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje si? dat? skutecznego z?o?enia
(wys?ania) wniosku za po?rednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.
W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW nale?y niezw?ocznie
zg?osi? problem na adres email: maciej.syrek@dip.dolnyslask.pl
Wnioski robocze w aplikacji GeneratorWniosków o dofinansowanie EFRR s? uznawane za z?o?one
nieskutecznie i nie podlegaj? ocenie.
W przypadku z?o?enia (wys?ania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o
dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w og?oszeniu o konkursie, wniosek
pozostawia si? bez rozpatrzenia.
Z?o?enie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza
potwierdzenie zgodno?ci wskazanej w nim tre?ci, w szczególno?ci o?wiadcze? zawartych
w dokumencie (i za??cznikach, które stanowi? jego integraln? cz???) ze stanem faktycznym.
O?wiadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu s? sk?adane pod rygorem
odpowiedzialno?ci karnej za sk?adanie fa?szywych zezna? (z wy??czeniem o?wiadczenia, o którym
mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdro?eniowej, tj. o?wiadczenia dotycz?cego ?wiadomo?ci skutków
niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzul?
nast?puj?cej tre?ci: „Jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywych
o?wiadcze?”, która zast?puje pouczenie IOK o odpowiedzialno?ci karnej za sk?adanie fa?szywych
zezna?
Wnioskodawca ma mo?liwo?? wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na
ka?dym etapie jego oceny. Nale?y wówczas z?o?y? do IOK pismo z pro?b? o wycofanie wniosku
podpisane przez osob? uprawnion? (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu
Wnioskodawcy.
IOK zastrzega sobie mo?liwo?? wyd?u?enia terminu sk?adania wniosków o dofinansowanie 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.

11 / 17
Phoca PDF

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

IOK nie przewiduje mo?liwo?ci skrócenia terminu sk?adania wniosków o dofinansowanie.
Forma sk?adania wniosków okre?lona w tym punkcie Regulaminu obowi?zuje tak?e przy
sk?adaniu ka?dej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.
Forma i sposób komunikacji pomi?dzy IOK i wnioskodawc?:
Wnioskodawca o?wiadcza, ?e zapozna? si? z form? i sposobem komunikacji z IOK w trakcie trwania
konkursu wskazanym w Regulaminie konkursu i jest ?wiadomy skutków ich niezachowania (w tym
niedochowania wyznaczonych przez IOK terminów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Do post?powania w zakresie ubiegania si? o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania nie stosuje
si? ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post?powania administracyjnego, z wyj?tkiem przepisów
dotycz?cych wy??czenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów, chyba ?e ustawa
wdro?eniowa stanowi inaczej.
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 7b, art. 43 oraz art. 50 ustawy wdro?eniowej komunikacja mi?dzy
Wnioskodawc? a IOK b?dzie odbywa?a si? elektronicznie za po?rednictwem Systemu Naboru i Oceny
Wniosków (zwany dalej SNOW) poprzez Modu? „Wiadomo?ci” w Generatorze Wniosków o
dofinansowanie EFRR (zwany dalej GWND), za wyj?tkiem pisemnej informacji o zako?czeniu oceny
projektu. IOK zastrzega, ?e w przypadku wyst?pienia problemów natury informatycznej zast?pczo
stosowana b?dzie komunikacja za pomoc? pisma, o czym IOK poinformuje na stronie internetowej
DIP www.dip.dolnyslask.pl.
Forma z?o?enia wniosku o dofinansowanie projektu po poprawie na wezwanie IOK jest to?sama z form?
z?o?enia pierwszej wersji wniosku.
Komunikacja elektroniczna za po?rednictwem SNOW b?dzie odbywa?a si? w nast?puj?cy sposób:
w momencie wys?ania przez IOK, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy
(siedziby i do korespondencji), wysy?ane b?dzie powiadomienie informuj?ce o wp?yni?ciu
nowej wiadomo?ci do indywidualnej skrzynki odbiorczej w Module „Wiadomo?ci” w GWND, na
koncie u?ytkownika, z którego wysy?any by? wniosek do IOK;
wiadomo?ci wysy?ane do Wnioskodawcy b?d? automatycznie ustawione z ??daniem
potwierdzenia odbioru, potwierdzenie odbioru b?dzie dokonywane r?cznie przez
Wnioskodawc? i b?dzie poprzedza? wy?wietlenie wiadomo?ci do odczytu;
w przypadku braku odbioru wiadomo?ci przez Wnioskodawc?, na wskazane we wniosku
adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysy?ane b?d?
automatyczne powiadomienia, których celem b?dzie przypomnienie o konieczno?ci odebrania
pisma w Module „Wiadomo?ci” w GWND - pierwsze powiadomienie zostanie wys?ane po 3
dniach od wys?ania wiadomo?ci, a w przypadku dalszego braku odbioru zostanie wys?ane
powtórne powiadomienie po 7 dniach od wys?ania wiadomo?ci;
terminy dla wezwa? do uzupe?nienia i/lub poprawy wniosku o dofinansowanie przekazane za
po?rednictwem SNOW zarówno w przypadku, gdy dotycz? one warunków formalnych,
oczywistych omy?ek oraz wezwa? do uzupe?nienia i/lub poprawy projektu w zakresie
niespe?nienia kryteriów wyboru projektów licz? si? od dnia nast?puj?cego po dniu ich
wys?ania.
??danie potwierdzenia odbioru oraz automatyczne (w tym powtórne) powiadomienia nie zwalniaj? z
obowi?zku dotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, tj. liczonego od dnia nast?puj?cego po dniu
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wys?ania wezwania.
Wnioskodawca zobowi?zuje si? do odbioru korespondencji kierowanej do niego w ww. sposób.
Nieprzestrzeganie wskazanej formy komunikacji (w szczególno?ci, gdy Wnioskodawca nie odbierze
przes?anego za pomoc? SNOW wezwania) oznacza? b?dzie:
negatywn? ocen? projektu w przypadku niespe?nienia przez projekt kryteriów wyboru
projektów;
pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w przypadku niespe?nienia przez
wniosek warunków formalnych i/lub niepoprawienia oczywistych omy?ek.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdro?eniowej, w przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie
braków w zakresie warunków formalnych i/lub oczywistych omy?ek IOK wzywa Wnioskodawc? do
uzupe?nienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 7 dni i nie d?u?szym ni? 21 dni, pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wnioskodawca wprowadza poprawki we wniosku o
dofinansowanie (w wyznaczonym terminie) oraz wysy?a go poprzez Generator wniosków.

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 oraz 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/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 luty 2021 r.
IOK zastrzega sobie zmian? terminu rozstrzygni?cia konkursu. Zmiany w zakresie terminu
rozstrzygni?cia konkursu nie b?d?ce skutkiem zmiany terminu naboru wniosków b?d? podawane do
informacji w formie komunikatu zamieszczonego na stronie www.dip.dolnyslask.pl bez zmiany
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przedmiotowego Og?oszenia.

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 O? priorytetowa 3 Gospodarka
niskoemisyjna, Dzia?anie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze ?róde? odnawialnych – konkurs
horyzontalny, Schemat 3.1 A Przedsi?wzi?cia, maj?ce na celu produkcj? energii elektrycznej i/lub
cieplnej (wraz z pod??czeniem tych ?róde? do sieci dystrybucyjnej/ przesy?owej), polegaj?ce na
budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezb?dnych urz?dze?) infrastruktury s?u??cej wytwarzaniu
energii pochodz?cej ze ?róde? odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

XII. Kontakt

Pytania dotycz?ce aplikowania o ?rodki w Dzia?aniu 3.1, Schemat 3.1 A mo?na kierowa? poprzez
nast?puj?c? instytucj?:
Instytucja Organizuj?ca Konkurs (IOK): DIP
- e-mail: info.dip@umwd.pl
- telefon: 71 776 58 02, 71 776 58 13
- bezpo?rednio w siedzibie:
DIP - Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc?aw
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* załącznik 1b do Kontraktu

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie 3.1 A - aktualizacja 11.08.2020 r.
Ogłoszenie o konkursie 3.1 A
Regulamin konkursu 3.1 A - aktualizacja 11.08.2020 r.
Regulamin konkursu 3.1 A
Wykaz zmian dot. aktualizacji z 11.08.2020 r.

Za??czniki do regulaminu konkursu:

Za??cznik nr 1 do regulaminu konkursu:
Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wype?niania wniosku o dofinansowanie
Za?. nr 1 do instrukcji Lista wska?ników na poziomie projektu
Za?. nr 2 do Instrukcji Poradnik wype?niania pliku – „Planowane wydatki (P, R, T)” – xlsm

Analiza finansowa
Analiza finansowa – przyk?ad dla projektu z luk? finansow?
Analiza finansowa - przyk?ad dla projektu ze zrycza?towan? stawk?
Analiza finansowa - przyk?ad dla projektu obj?tego pomoc? publiczn?
Dane finansowe pe?na ksi?gowo??
Dane finansowe uproszczona ksi?gowo??
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Za??cznik nr 2 do regulaminu konkursu:
Kryteria wyboru projektów

Za??czniki nr 3 do regulaminu konkursu:
Karta weryfikacyjna do kryterium „Adekwatno?? zapisów i spójno?? wewn?trzna projektu” w
zakresie wp?ywu na ?rodowisko i/lub obszary Natura 2000
Za??cznik nr 4 do regulaminu konkursu:
Karta weryfikacyjna
środowiska”

do

kryterium

„Zgodność

projektu

z

polityką

ochrony

Za??cznik nr 5 do regulaminu konkursu:
Lista sprawdzająca
Za??cznik nr 6 do regulaminu konkursu:
Wzór umowy o dofinansowanie
Za??cznik nr 3 – Harmonogram p?atno?ci
Za??cznik nr 4 – Wykaz dokumentów jakie nale?y przed?o?y? do wniosku o p?atno?? wraz
z zasadami opisu dokumentów ksi?gowych:
Za??cznik 4.1 O?wiadczenie dot. US
Za??cznik 4.2 O?wiadczenie dot. ZUS
Za??cznik 4.3 O?wiadczenie Beneficjenta
Za??cznik nr 5 - Obowi?zki informacyjne Beneficjenta
Za??cznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta
czynno?ci zwi?zanych z realizacj? Projektu w ramach SL 2014
Za??cznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Za??cznik nr 8 - Klasyfikacja bud?etowa projektu
Za??cznik nr 9 - Zasady kwalifikowalno?ci wydatków EFRR
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Za??cznik nr 7 do regulaminu konkursu:
Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie
Za??cznik nr 8 do regulaminu konkursu:
Wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie

Ponadto na stronie DIP umieszczone zosta?y nast?puj?ce dokumenty (obowi?zuj?ce
Wnioskodawc?):link
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