
 

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17 

dla Poddziałania  1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW 

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP 

Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat 

 

Zmiany obowiązują od 28 września 2017 r.  

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1. Str. 16, pkt 
10 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za 
pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o 
dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-
ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego 
konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 1 września 2017 r. 
do godz. 15.00 dnia 31 października 2017 r. 

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i 
złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie 
trwania naboru wniosków. 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 złożenia do właściwej instytucji.  

Ponadto ww. terminie do godz. 15.00 dnia 31 października 
2017 r.  do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji 
– generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie 
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu 
w terminie od godz. 8.00 dnia 1 września 2017 r. do godz. 15.00 dnia 28 grudnia 
2017 r. 

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku 
o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. 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 złożenia do właściwej instytucji.  

Ponadto ww. terminie do godz. 15.00 dnia 28 grudnia 2017 r.  do siedziby IOK 
należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator 
Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub 
parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania 

https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/


 

wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej 
wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub 
parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do 
reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku prokurenta 
wystarczający jest wypis z KRS) [wraz z podpisanymi 
załącznikami].  

 

Wnioskodawcy (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) [wraz z 
podpisanymi załącznikami].  

 

 

2. Str. 25,pkt 
20 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 

 gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 100 
– orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – 
czerwiec 2018 r; 

 gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 100 – 
orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – 
sierpień 2018 r; 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 

 gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 100 – orientacyjny 
termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2018 r; 

 gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 100 – orientacyjny termin 
rozstrzygnięcia konkursu – październik 2018 r; 

 

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17 polegają na wydłużeniu terminu składania wniosków oraz przesunięciu orientacyjnego terminu 
rozstrzygnięcia konkursu. Wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 

Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17– tekst jednolity. 

2. Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17 – tekst jednolity 

 
 


