
  
  

  

  

KOMUNIKAT 

Gminy Wałbrzych pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej  
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Dolnośląskiego 2014-2020 oraz funkcję Lidera ZIT AW 

 z dnia 5 kwietnia 2016 r.  
w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

 
Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne  

 

Działanie 2.1 E- usługi publiczne 

Poddziałanie 2.1.4 E- usługi publiczne – ZIT AW 

Nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15 

 
W Regulaminie naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15 w punkcie 15. Termin, miejsce i forma składania 
wniosków o dofinansowanie projektu zawarto zapis o treści: 

„W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD 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”. 

Na podstawie powyższego zapisu, Gminy Wałbrzych pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 oraz funkcję Lidera ZIT AW, postanawia wprowadzić obok formy elektronicznej 
także papierową formę składnia wniosków o dofinansowanie. 
W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie 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). 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 ……………………. 

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 
uprawnioną 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.  


