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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15 

dla Poddziałania 2.1.4 E - usługi publiczne – ZIT AW 

Zmiany obowiązują od 6 kwietnia 2016 r. 

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1. str. 15, pkt 
14, ustęp 2 

(…) 
2. Etapu weryfikacji technicznej - trwa 7 dni od dnia zakończenia 
naboru, w trakcie której sprawdzeniu podlega: 
- kompletność wypełnienia formularza wniosku (czy wymagane pola 
zostały wypełnione), 
- kompletność i czytelność załączników (czy wszystkie załączniki 
zostały załączone i są czytelne), 
- kompletność podpisów i pieczęci. 
(…) 

(…) 
2. Etapu weryfikacji technicznej - trwa 7 dni od dnia zakończenia naboru, w 
trakcie której sprawdzeniu podlega: 
 - kompletność wypełnienia formularza wniosku  (czy formularz zawiera 
wszystkie wymagane strony oraz czy wymagane pola zostały wypełnione), 
- kompletność i czytelność załączników (czy wszystkie załączniki zostały 
załączone i są czytelne), 
- kompletność podpisów i pieczęci, 
-zgodność sumy kontrolnej w wersji papierowej i elektronicznej. 
(…) 

2. str. 16, pkt 
15 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za 
pośrednictwem aplikacji - Generator Wniosków – dostępnym na 
stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach 
niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 1 lutego 2016 r. 
do godz. 15.00 dnia 4 maja 2016 r. 

Wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego za 
pośrednictwem Generatora. 

Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia 
tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także 
zapewnia możliwość ich podpisywania i złożenia do właściwej 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem 
aplikacji - Generator Wniosków – dostępnym na stronie 
http://gwnd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego 
konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia  
1 lutego 2016 r. do godz. 15.00 dnia 4 maja 2016 r.  

Wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego za 
pośrednictwem Generatora. Jednocześnie, najpóźniej do dnia zakończenia 
naboru tj. do godz. 15.00 dnia 4 maja 2016 r., do siedziby IOK należy 
dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu (Generator 
Wniosków) papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym 
podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych 
do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami). 

http://gwnd.dolnyslask.pl/
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instytucji. Zostanie on udostępniony wraz z instrukcją najpóźniej w 
dniu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie. 

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie 
projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu 
zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie 
fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej 
instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Logowanie do aplikacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie 
będzie możliwe w czasie naboru wniosków. Wniosek o 
dofinansowanie złożony w formie formularza elektronicznego musi 
być podpisany z użyciem podpisu elektronicznego, weryfikowanego 
za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego 
Profilem Zaufanym w ramach ePUAP. 

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie 
podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy 
wówczas dostarczyć do IPAW pismo z prośbą o wycofanie wniosku 
podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w 
imieniu wnioskodawcy. 

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IOK 
zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków 
lub złożenia ich w innej 

formie niż elektroniczna. Decyzja w powyższej kwestii zostanie 
przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie 
opublikowano ogłoszenie. 

Każda strona wniosku powinna być parafowana. Papierową wersję 
wniosku należy wygenerować w formacie pdf z systemu po kliknięciu 
przycisku „złóż” wniosek, co blokuje wniosek do dalszej edycji. 
Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji 
papierowej. Weryfikacji technicznej poddane będą tylko wnioski, które 
zostały złożone do godz. 15.00 dnia 4 maja 2016r. zarówno w wersji 
elektronicznej jak i papierowej.  
Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:  
a) osobiście do sekretariatu IPAW pod adresem:  
 
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej  
Ul. J. Słowackiego 23A  
58-300 Wałbrzych  
II piętro, pokój nr 203  
b) kurierem lub pocztą na adres:  
 
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej  
Ul. J. Słowackiego 23A  
58-300 Wałbrzych  

Przed złożeniem wniosku w siedzibie IOK należy zweryfikować czy suma 
kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) jest zbieżna z sumą 
kontrolną papierowej wersji wniosku.  

Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język 
polski), niewypełnione na wymaganym formularzu nie będą rozpatrywane.  
Wniosek w postaci wydruku wraz z załącznikami powinien być trwale 
spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. 
Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:  

Tytuł projektu ………………………………… 
Numer Poddziałania: ……………………… 
Nr naboru: ………………………………………. 
Nazwa Wnioskodawcy ……………………. 
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Wraz z wnioskiem można dostarczyć pismo przewodnie, na którym 
zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać 
te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.  
Każdy załącznik dołączany do wniosku o dofinansowanie musi być 
podpisany przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o 
dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do 
wniosku pełnomocnictwem. Wyjątek stanowi formularz excel z aktywnymi 
formułami, który w wersji elektronicznej składany jest bez podpisu.  
Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone ‘za 
zgodność z oryginałem’ przez osobę/osoby uprawnione do podpisania 
wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub 
załączonym do wniosku pełnomocnictwem.  

Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, 
edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia 
możliwość ich podpisywania i złożenia do właściwej instytucji. Zostanie on 
udostępniony wraz z instrukcją najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru 
wniosków o dofinansowanie. 
Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu 
są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”.  Klauzula 
ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 
Logowanie do aplikacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie 
możliwe w czasie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie złożony  
w formie formularza elektronicznego musi być podpisany z użyciem 
podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego 
certyfikatu lub podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach 
ePUAP. 
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Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie 
podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy 
wówczas dostarczyć do IPAW pismo z prośbą o wycofanie wniosku 
podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu 
wnioskodawcy. 
W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IOK zastrzega 
sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich 
w innej formie niż elektroniczna. Decyzja w powyższej kwestii zostanie 
przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie 
opublikowano ogłoszenie. 

3. str.17, pkt 
16 (akapit 

trzeci) 

W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków 
formalnych lub oczywistych omyłek IOK wzywa wnioskodawcę do 
uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w 
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania 
informacji pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i 
w konsekwencji niedopuszczenia projektu do oceny lub dalszej 
oceny.  
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie w 
wyznaczonym terminie nie może prowadzić do jego istotnej 
modyfikacji.  
Dopuszczalne jest jednokrotne dokonanie uzupełnień lub poprawy 
wniosku w zakresie wskazanym przez IOK.  
Za oczywiste omyłki uznaje się błędy rachunkowe w wykonaniu 
działania matematycznego, błędy pisarskie oraz inne oczywiste 
omyłki rozumiane jako: omyłki widoczne, polegające na 
niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędy 
logiczne lub mające postać innej niedokładności przypadkowej 
bądź też wady procesu myślowo-redakcyjnego. Oczywista omyłka 
powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do 
innych dokumentów, a jej poprawa nie może prowadzić do istotnej 
modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu.  
Przez „istotną modyfikację" należy w szczególności rozumieć 
modyfikację dotyczącą elementów treści wniosku, której skutkiem 

W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków 
formalnych lub oczywistych omyłek IOK wzywa wnioskodawcę do 
uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w terminie 
nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji 
niedopuszczenia projektu do oceny lub dalszej oceny.  
Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim 
oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie może prowadzić do jego 
istotnej modyfikacji.  
Dopuszczalne jest jednokrotne dokonanie uzupełnień lub poprawy 
wniosku  
w zakresie wskazanym przez IOK np.: 

 uzupełnienie formularza wniosku jeśli nie wszystkie wymagane pola 
zostały wypełnione, 

 uzupełnienie załączników jeśli nie wszystkie wymagane załączniki 
zostały załączone, 

 poprawa jakości załączonych skanów, kopii dokumentów, w sytuacji 
gdy nie są czytelne, 

 uzupełnienie brakujących podpisów i pieczęci, 

 niezgodność sumy kontrolnej w wersji papierowej i elektronicznej 
wniosku o dofinansowanie; 

 brak strony/stron w papierowej wersji wniosku o dofinansowanie. 
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jest zmiana podmiotowa wnioskodawcy lub przedmiotowa 
projektu bądź jego wskaźników lub celów mających wpływ na 
kryteria wyboru projektów.  
Ostateczna ocena czy uzupełnienie wniosku o dofinansowanie lub 
poprawienie w nim oczywistej omyłki doprowadziło do istotnej 
modyfikacji wniosku o dofinansowanie, o której mowa w art. 43 
ust. 2 ustawy, jest dokonywana przez IOK.  
Wezwanie do poprawienia oczywistej omyłki lub uzupełnienia 
braku formalnego, o ile zostaną one stwierdzone, może 
następować również na każdym kolejnym etapie oceny.  
Wymogi formalne w odniesieniu do wniosku o dofinansowanie nie 
są kryteriami, w związku z tym wnioskodawcy, w przypadku 
pozostawienia jego wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, 
nie przysługuje protest w rozumieniu rozdziału 15 ustawy 
wdrożeniowej.  
Po uzupełnieniu/poprawie wniosku o dofinansowanie weryfikacja 
techniczna jest kontynuowana.  
Niepoprawienie w terminie lub niepoprawienie wszystkich braków 
i omyłek lub wprowadzenie zmian, niewynikających z pisma i 
powodujących istotną modyfikację wniosku spowoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia i niepoduszczenie 
projektu do oceny lub dalszej oceny.  
Wniosek o dofinansowanie może zostać wycofany na każdym 
etapie weryfikacji/oceny na pisemną prośbę wnioskodawcy.  

Oczywista omyłka powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania 
się do innych dokumentów, a jej poprawa nie może prowadzić do istotnej 
modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu.  

Przez „istotną modyfikację" należy w szczególności rozumieć modyfikację 
dotyczącą elementów treściowych wniosku, której skutkiem jest zmiana 
podmiotowa wnioskodawcy lub przedmiotowa projektu bądź jego 
wskaźników lub celów mających wpływ na kryteria wyboru projektów. 

Ostateczna ocena czy uzupełnienie wniosku o dofinansowanie lub 
poprawienie w nim oczywistej omyłki doprowadziło do istotnej 
modyfikacji wniosku o dofinansowanie, o której mowa w art. 43 ust. 2 
ustawy wdrożeniowej, jest dokonywana przez IOK.  
Wezwanie do poprawienia oczywistej omyłki lub uzupełnienia braku 
formalnego, o ile zostaną one stwierdzone, może następować również na 
każdym kolejnym etapie oceny.  
Wymogi formalne podlegające weryfikacji technicznej  w odniesieniu do 
wniosku o dofinansowanie nie są kryteriami, w związku z tym 
wnioskodawcy, w przypadku pozostawienia jego wniosku o 
dofinansowanie bez rozpatrzenia, nie przysługuje protest w rozumieniu 
rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej. 
Po uzupełnieniu/poprawie wniosku o dofinansowanie weryfikacja 
techniczna jest kontynuowana.  

Niepoprawienie w terminie lub niepoprawienie wszystkich braków i 
omyłek lub wprowadzenie zmian, niewynikających z pisma i powodujących 
istotną modyfikację wniosku spowoduje pozostawienie wniosku bez 
rozpatrzenia i niedopuszczenie projektu do oceny lub dalszej oceny. 

Wniosek o dofinansowanie może zostać wycofany na każdym etapie 
weryfikacji/oceny na pisemną prośbę wnioskodawcy.  

Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji technicznej wszystkich projektów 
złożonych w konkursie IOK zamieszcza na swojej stronie zbiorczą listę 
projektów (skierowanych do KOP, wycofanych, pozostawionych bez 
rozpatrzenia).  
Informacje do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku/ 
/informacje o negatywnym wyniku weryfikacji technicznej wniosku 
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doręczane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania 
administracyjnego (KPA) o doręczaniu. 

Załączniki 
 

Uzasadnienie 

Załącznik nr 3 - Wyciąg z kryteriów wyboru projektów (zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 uchwałą nr 20/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. Komitetu Monitorującego 

RPO WD 2014-2020)- uzupełnienie w Kryteriów formalnych ogólnych (str. 1, Lp.1) o kryterium dotyczącego „Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu na 
formularzu obowiązującym dla danego konkursu”. 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15 dla Poddziałania E- usługi publiczne – ZIT AW polegają na: 

1. rozszerzeniu katalogu elementów wchodzących w zakres weryfikacji technicznej;  
2. zmianie formy składania wniosków poprzez dodanie papierowej wersji wniosku, będącej wydrukiem z systemu Generator Wniosków; 
3. rozszerzeniu katalogu błędów formalnych i oczywistych omyłek poprzez dodanie zapisów dotyczących niezgodności sumy kontrolnej w wersji papierowej i 

elektronicznej wniosku o dofinansowanie oraz braku strony/stron w papierowej wersji wniosku o dofinansowanie; 
4. rozszerzenie treści załącznika nr 3 - Wyciąg z kryteriów wyboru projektów (na opracowany na podstawie uchwały 20/15 KM z 7 grudnia 2015 r. z 

uwzględnieniem aktualnej formy składania wniosków). 
Wprowadzone zmiany wynikają z  problemów technicznych związanych z poprawnym funkcjonowaniem Generatora Wniosków o Dofinansowanie oraz z potrzeby 
zaktualizowania obowiązującej dokumentacji konkursowej. 

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

 
Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15 – tekst jednolity. 
2. Ogłoszenie o konkursie – tekst jednolity. 

3. Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Wyciąg z kryteriów wyboru projektów 
 

 


