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Pierwsza strona Regulaminu
dwuetapowego konkursu
zamkniętego nr RPSW.03.03.00IZ.00-26-157/17

Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 6 pkt. 4

Zapis przed zmianą

Termin naboru „od 29.12.2017r. do
30.03.2018r.”

Zapis po zmianie

Termin naboru „od 29.12.2017r. do
05.04.2018r.”
Dodaje się zapis:
- Na podstawie pisma Generalnego Dyrektora
Ochrony
Środowiska
znak:
DOOŚ.soos.070.207.2017.rla.1 z dnia 25.07.2017
r. zdecydowano o wyłączeniu z obowiązku
przedkładania
deklaracji
organu
odpowiedzialnego
za
monitorowanie
obszarów sieci Natura 2000 dla następujących
zamierzeń inwestycyjnych:
 projekty nieinfrastrukturalne (np. zakup
sprzętu, urządzeń, taboru);
 kolektory
słoneczne,
panele
fotowoltaiczne na budynkach;
 powietrzne pompy ciepła;
 prace związane z wymianą źródeł
i systemów grzewczych w budynkach;
 przedsięwzięcia,
dla
których
przeprowadzono ocenę oddziaływania na
obszar Natura 2000 w ramach decyzji
środowiskowej oraz przedsięwzięcia, dla
których przeprowadzona została ocena
oddziaływania na obszar Natura 2000
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w myśl art. 98 ustawy OOŚ;
oraz następujące przedsięwzięcia położone poza
obszarami Natura 2000:
 wszelkie
prace
konserwatorskie
i restauratorskie prowadzone wewnątrz
i na zewnątrz budynków;
 przebudowy obiektów, mieszczących się
w obrysie zewnętrznym ścian parteru
budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę
układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
 energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;
 obiekty
małej
architektury
i zagospodarowanie terenów zielonych;
 termomodernizacji budynków.
Brak jest również konieczności dołączania do
wniosku o dofinansowanie deklaracji organu
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla
następujących przedsięwzięć:
 przedsięwzięć, które uzyskały decyzję
środowiskową, w treści której znajdują
się wnioski z przeprowadzonej analizy
oddziaływania inwestycji na JCWP;
 projektów nieinfrastrukturalnych;
 kabli teletechnicznych instalowanych na
istniejących słupach;
 ścieżek rowerowych;
 montażu
anten,
nadajników
i odbiorników na istniejących obiektach
budowlanych,
 termomodernizacji budynków;
 kolektorów
słonecznych,
paneli
fotowoltaicznych na budynkach;
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Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 7 lit. a

a)
Lista
wskaźników
rezultatu
bezpośredniego (obligatoryjnie inwestycje
realizowane w ramach niniejszego działania
muszą być odzwierciedlone za pomocą
wskaźników rezultatu bezpośredniego):

powietrznych pomp ciepła;
wszelkich
prac
konserwatorskich
i restauratorskich
prowadzonych
wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz
remontów obiektów budowlanych innych
niż kategorie VII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII,
XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332);
 zmian sposobu użytkowania istniejących
budynków;
 prac związanych z wymianą źródeł
i systemów grzewczych w budynkach;
 przebudowy obiektów innych niż ww.
kategorie, mieszczące się w obrysie
zewnętrznym ścian parteru budynku
(m.in. nadbudowę, przebudowę układu
wewnętrznego pomieszczeń itp.);
 energooszczędne oświetlenie ulic i dróg;
 obiektów
małej
architektury
i zagospodarowania terenów zielonych.
a)
Lista
wskaźników
rezultatu
bezpośredniego (obligatoryjnie inwestycje
realizowane w ramach niniejszego działania
muszą być odzwierciedlone za pomocą
wskaźników rezultatu bezpośredniego):

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
[MWh/rok]
 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
[MWh/rok]
z
przeprowadzonych
prac
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wynikająca
modernizacyjnych,
na
podstawie
audytu
wynikająca
z
przeprowadzonych
prac
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modernizacyjnych, na podstawie audytu
efektywności
energetycznej.
Wskaźnik
odzwierciedla zmniejszenie zapotrzebowania na
energię elektryczną budynku (budynków) bez
względu na źródło energii ( konwencjonalne czy
OZE). Do wartości wskaźnika nie należy doliczać
energii wyprodukowanej z OZE.
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wynikająca
z
przeprowadzonych
prac
termo
modernizacyjnych, na podstawie audytu
energetycznego. Wartość wskaźnika stanowi
różnicę pomiędzy zapotrzebowaniem budynku
(budynków) na energię cieplną przed i po
realizacji
projektu
(z
uwzględnieniem
sprawności systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) oraz do przygotowania ciepłej
wody użytkowej. Wskaźnik odzwierciedla
zmniejszenie zapotrzebowania na energię
cieplną budynku (budynków) bez względu na
źródło energii ( konwencjonalne czy OZE). Do
wartości wskaźnika nie należy doliczać ilości
energii wyprodukowanej z OZE.
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej
w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]
Suma
oszczędności
wskaźników
ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej i energii
elektrycznej oraz ilości energii wyprodukowanej
z OZE. ]

efektywności
energetycznej.
Wskaźnik
odzwierciedla zmniejszenie zapotrzebowania na
energię elektryczną budynku (budynków) bez
względu na źródło energii ( konwencjonalne czy
OZE). Do wartości wskaźnika nie należy doliczać
energii wyprodukowanej z OZE.
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wynikająca
z
przeprowadzonych
prac
termo
modernizacyjnych,
na
podstawie
audytu
energetycznego. Wartość wskaźnika stanowi
różnicę pomiędzy zapotrzebowaniem budynku
(budynków) na energię cieplną przed i po
realizacji projektu (z uwzględnieniem sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Wskaźnik
odzwierciedla
zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną budynku
(budynków) bez względu na źródło energii (
konwencjonalne czy OZE). Do wartości
wskaźnika nie należy doliczać ilości energii
wyprodukowanej z OZE.
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej
w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]
Suma
oszczędności
wskaźników
ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej i energii
elektrycznej oraz ilości energii wyprodukowanej
z OZE. ]
 Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]
(CI 34)
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Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 7 lit. b

Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 8 ust. 1

Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego

 Szacowany roczny spadek emisji gazów b) Lista wskaźników produktu:
cieplarnianych
[tony
równoważnika
 Liczba zmodernizowanych energetycznie
CO2/rok] (CI 34)
budynków [szt.]
 Liczba zmodernizowanych energetycznie
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
budynków [szt.]
termomodernizacji [m2]
 Powierzchnia
użytkowa
budynków
 Zmniejszenie rocznego zużycia energii
poddanych termomodernizacji [m2]
pierwotnej
w
budynkach
publicznych
 Zmniejszenie rocznego zużycia energii
[kWh/rok] (CI 32)
pierwotnej w budynkach publicznych
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą
[kWh/rok] (CI 32)
zużycia energii [szt.] (CI 31)
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą
 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]
zużycia energii [szt.] (CI 31)
 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]
energii elektrycznej z OZE [szt.]
 Liczba
wybudowanych
jednostek
 Liczba
przebudowanych
jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]
wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]
 Liczba
przebudowanych
jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu,
do czasu zakończenia naboru, udzielają
pracownicy Oddziału Wdrażania Projektów II
w Departamencie Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w każdy piątek
pod numerami telefonów: 41 365 81 31, 41 365
81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81
46, 41 365 81 47, 41 365 81 48 , 41 365 81 57
oraz 41 365 81 58.

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu,
do czasu zakończenia naboru, udzielają
pracownicy Oddziału ds. Energetycznych
i Transportu w Departamencie Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 365
81 48, 41 365 81 52, 41 365 81 53, 41 365 81 54,
41 365 81 55, 41 365 81 56.

„Nabór
wniosków
o
dofinansowanie „Nabór
wniosków
o
dofinansowanie
projektów prowadzony będzie od dnia projektów prowadzony będzie od dnia
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Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 10 ust. 4

Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 10 ust. 5

29.12.2017r. (dzień otwarcia naboru) do 29.12.2017r. (dzień otwarcia naboru) do dnia
dnia 30.03.2018r. (do godz. 15.00 – dzień 05.04.2018r. (do godz. 15.00 – dzień
zamknięcia naboru).”
zamknięcia naboru).”

Wnioskodawca
jest
zobowiązany
do
dostarczenia
2
egzemplarzy
wniosku
o dofinansowanie w wersji papierowej wraz
z załącznikami do:
Sekretariatu Naboru Wniosków II
Departamentu Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63,
25-002 Kielce, III piętro, pokój 313
„Wersję
elektroniczną
wniosku
o dofinansowanie projektu należy przesłać
poprzez LSI od dnia 29.12.2017r. (od godziny
7.30) do dnia 30.03.2018r. (do godziny 12:00 –
po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru,
możliwość wysłania wersji elektronicznej
wniosku
w
systemie
LSI
zostanie
zablokowana).
Natomiast wniosek o dofinansowanie w wersji
papierowej wraz z wymaganymi załącznikami,
należy składać w siedzibie Departamentu
Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego również od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w
Sekretariacie Naboru Wniosków II (III piętro –

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia
2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie
w wersji papierowej wraz z załącznikami do:
Sekretariatu Naboru Wniosków
Departamentu Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63,
25-002 Kielce, III piętro, pokój 301
„Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie
projektu należy przesłać poprzez LSI od dnia
29.12.2017r. (od godziny 7.30) do dnia
05.04.2018r. (do godziny 12:00 – po godzinie
12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość
wysłania wersji elektronicznej wniosku w
systemie LSI zostanie zablokowana).
Natomiast wniosek o dofinansowanie w wersji
papierowej wraz z wymaganymi załącznikami,
należy składać w siedzibie Departamentu
Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego również od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie
Naboru Wniosków (III piętro – pok. 301), z
zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3498/18 z dnia 2 lutego 2018 r.

Wykaz zmian do Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17

8

Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 10 ust. 6

pok. 313), z zastrzeżeniem, że w ostatnim
dniu naboru tj. 30.03.2018r., złożenie
wniosku w wersji papierowej będzie
możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej
godzinie wnioski nie będą przyjmowane.
Wnioskodawca może otrzymać z IOK
potwierdzenie złożenia wersji papierowej
wniosku na przedłożonym przez siebie piśmie
bądź w przypadku jego braku, na specjalnie
przygotowanym przez Oddział Wdrażania
Projektów II formularzu wpływu.”
O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie
decyduje data wpływu wersji papierowej
wniosku do IOK, a nie data jego nadania. Za datę
wpływu wniosku o dofinansowanie projektu
uznaje się datę wpływu wersji papierowej
wniosku
do
Departamentu
Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– data stempla Sekretariatu Naboru Wniosków
II. Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za
pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego
wniosku o dofinansowanie na adres pocztowy
siedziby głównej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego, tj. Al. IX
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. W takim
przypadku, za datę wpływu wniosku o
dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji
papierowej
wniosku
do
Departamentu
Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego mieszczącego się przy ul.
Sienkiewicza 63 w Kielcach (a nie datę wpływu
do
Kancelarii
Głównej
Urzędu

05.04.2018r., złożenie wniosku w wersji
papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po
wyznaczonej godzinie wnioski nie będą
przyjmowane. Wnioskodawca może otrzymać z
IOK potwierdzenie złożenia wersji papierowej
wniosku na przedłożonym przez siebie piśmie
bądź w przypadku jego braku, na specjalnie
przygotowanym
przez
Oddział
ds.
Energetycznych i
Transportu formularzu
wpływu.”
O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie
decyduje data wpływu wersji papierowej
wniosku do IOK, a nie data jego nadania. Za datę
wpływu wniosku o dofinansowanie projektu
uznaje się datę wpływu wersji papierowej
wniosku
do
Departamentu
Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
data stempla Sekretariatu Naboru Wniosków.
Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za
pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego
wniosku o dofinansowanie na adres pocztowy
siedziby głównej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego, tj. Al. IX
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. W takim
przypadku, za datę wpływu wniosku o
dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji
papierowej
wniosku
do
Departamentu
Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego mieszczącego się przy ul.
Sienkiewicza 63 w Kielcach (a nie datę wpływu
do Kancelarii Głównej Urzędu Marszałkowskiego
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Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 10 ust. 7

Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 12 ust. III pkt.16

Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego).
Dokumentację aplikacyjną, o której mowa
powyżej w formie papierowej można
dostarczyć:
a) osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel
otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony
podpisem i datą);
b) poprzez nadanie w polskiej placówce
pocztowej lub w firmie kurierskiej.
Data wpływu wniosku jest datą dostarczenia
wersji papierowej wniosku do Sekretariatu
Naboru Wniosków II.
Po zakończonej ocenie merytorycznej Sekretarz
KOP-OM sporządza protokół zawierający
informacje o przebiegu i wynikach oceny
merytorycznej projektów wraz z listą
ocenionych
projektów
zawierającą
w odniesieniu do każdego projektu, co najmniej
tytuł projektu, nazwę wnioskodawcy, kwotę
wnioskowanego
dofinansowania,
koszt
całkowity projektu oraz wynik oceny. Lista
uwzględnia wszystkie projekty oceniane
w danym konkursie i jest uszeregowana
w kolejności od największej do najmniejszej
liczby uzyskanych punktów na ocenie
merytorycznej.
W
przypadku
uzyskania
jednakowej liczby punktów przez więcej niż
jeden projekt, o miejscu każdego z nich na liście
ocenionych projektów decyduje wyższa liczba
punktów uzyskana w kolejnych kryteriach
wskazanych jako rozstrzygające”.

Województwa Świętokrzyskiego).
Dokumentację aplikacyjną, o której mowa
powyżej w formie papierowej można dostarczyć:
a) osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel
otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony
podpisem i datą);
b) poprzez nadanie w polskiej placówce
pocztowej lub w firmie kurierskiej.
Data wpływu wniosku jest datą dostarczenia
wersji papierowej wniosku do Sekretariatu
Naboru Wniosków.
Po zakończonej ocenie merytorycznej Sekretarz
KOP-OM sporządza protokół zawierający
informacje o przebiegu i wynikach oceny
merytorycznej projektów wraz z listami
ocenionych
projektów
zawierającymi
w odniesieniu do każdego projektu, co najmniej
tytuł projektu, nazwę wnioskodawcy, kwotę
wnioskowanego dofinansowania, koszt całkowity
projektu oraz wynik oceny (dla projektów
z obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje
społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta:
Starachowice,
Ostrowiec
Świętokrzyski,
Skarżysko – Kamienna powstanie odrębna lista
rankingowa). Listy uwzględniają wszystkie
projekty oceniane w danym konkursie i są
uszeregowane w kolejności od największej do
najmniejszej liczby uzyskanych punktów na
ocenie merytorycznej. W przypadku uzyskania
jednakowej liczby punktów przez więcej niż
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punktów uzyskana w kolejnych kryteriach
wskazanych jako rozstrzygające.
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nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 12 ust. III pkt.17

Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 12 ust. III pkt.19

Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 12 ust. III pkt.21

Protokół z oceny merytorycznej wraz z listą
ocenionych projektów, o której mowa powyżej
zatwierdzany jest przez Przewodniczącego KOP,
a następnie przekazywany do KOP-OF II, który
sporządza
projekt
Uchwały
Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie
wyboru
do
dofinansowania
projektów,
w ramach dostępnych środków finansowych.

Protokół z oceny merytorycznej wraz z listami
ocenionych projektów, o których mowa powyżej
zatwierdzany jest przez Przewodniczącego KOP,
a następnie sporządzony zostaje projekt Uchwały
Zarządu
Województwa
Świętokrzyskiego
w sprawie wyboru do dofinansowania projektów,
w ramach dostępnych środków finansowych.

Po rozstrzygnięciu konkursu projekty wybrane
do
dofinansowania
przekazywane
są
protokolarnie wraz z wynikiem i uzasadnieniem
oceny merytorycznej do Oddziału Wdrażania
Projektów II, który niezwłocznie kieruje do
wnioskodawców
pisemną
informację
o zakończeniu oceny (wraz z jej wynikiem
i uzasadnieniem przekazanym od KOP-OM).

Po rozstrzygnięciu konkursu niezwłocznie
kierowane są do wnioskodawców pisemne
informacje o zakończeniu oceny (wraz z jej
wynikiem i uzasadnieniem).

W przypadku przekazania wniosku przez
Oddział Wdrażania Projektów II do ponownej
weryfikacji
związanej
z
zamiarem
wprowadzenia zmian przez wnioskodawcę po
podpisaniu pre-umowy/umowy, dokonywana
jest ona przez pracowników IZ RPOWŚ
i dokumentowana protokołem. W zależności od

W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę
zamiaru wprowadzenia zmian w projekcie po
podpisaniu pre-umowy/umowy, dokonywana
jest weryfikacja możliwości ich wprowadzenia, w
szczególności uwzględniająca zapisy art. 52a
ustawy
wdrożeniowej.
Weryfikacja
taka
dokonywana jest przez pracowników Oddziału
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zakresu tych zmian protokół może w
szczególności określać konieczność dokonania
ponownej
oceny
merytorycznej
przedmiotowego projektu. Na etapie weryfikacji,
o której mowa powyżej możliwe jest żądanie od
wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień i/lub
uzupełnień. W przypadku stwierdzenia w
protokole konieczności ponownej oceny jej
przebieg odpowiada procedurze przewidzianej
dla oceny merytorycznej opisanej powyżej.

ds. Energetycznych i Transportu lub innych
pracowników
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego
i dokumentowana stosownym protokołem (na jej
etapie możliwe jest żądanie od Wnioskodawcy
dodatkowych wyjaśnień i/lub uzupełnień).

Wnioskodawca składa protest bezpośrednio do
Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, tj.:
w przypadku negatywnej oceny formalnej do
Departamentu Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego, adres: ul. Sienkiewicza 63,
25-002 Kielce, pokój 313, III piętro, natomiast w
przypadku negatywnej oceny merytorycznej
do Departamentu Polityki Regionalnej
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego: adres: ul. Sienkiewicza 63,
25-002 Kielce, pokój 414, IV piętro.

Wnioskodawca składa protest bezpośrednio do
Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, tj.:
w przypadku negatywnej oceny formalnej
do Departamentu Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego, adres: ul. Sienkiewicza 63, 25002 Kielce, pokój 213, II piętro, natomiast
w przypadku negatywnej oceny merytorycznej
do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego: adres: ul. Sienkiewicza 63, 25002 Kielce, pokój 414, IV piętro.

Protest rozpatrywany jest w zależności: jeżeli
odwołanie dotyczy oceny formalnej - przez
Oddział
Wdrażania
Projektów
II
w Departamencie Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego lub, gdy

Protest rozpatrywany jest w zależności: jeżeli
odwołanie dotyczy oceny formalnej - przez
Oddział ds. Energetycznych i Transportu
w Departamencie Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego lub, gdy
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odwołanie dotyczy oceny merytorycznej - przez odwołanie dotyczy oceny merytorycznej - przez
Oddział Zarządzania RPO w Departamencie Oddział Zarządzania RPO w Departamencie
Polityki Regionalnej.
Polityki Regionalnej.

Regulamin dwuetapowego
konkursu zamkniętego
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26157/17, § 13 pkt. 20
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Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 20142020 rozpatruje protest w terminie nie
dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego
otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w
szczególności gdy w trakcie rozpatrywania
protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy
ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może
być przedłużony, o czym właściwa Instytucja
Zarządzająca niezwłocznie informuje na piśmie
Wnioskodawcę. Termin na rozpatrzenie
protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni.
W Oddziale Wdrażania Projektów II w DWEFRR
rozpatruje się protesty od oceny formalnej
projektu. Na początku procesu członkowie KOP
podpisują deklarację bezstronności i poufności.
W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
wpłynięcia
protestu
do
DWEFRR
przygotowywane
jest
stanowisko
IOK.
W przypadku rozstrzygnięcia polegającego na
uwzględnieniu protestu projekt kierowany jest
do właściwego etapu oceny, natomiast
w przypadku
jego
nieuwzględnienia
wnioskodawca pouczany jest dodatkowo
o możliwości
wniesienia
skargi
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego
zgodnie z art. 61 ustawy wdrożeniowej.
W Oddziale Zarządzania RPO w Departamencie
Polityki Regionalnej rozpatrywane są protesty

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 20142020 rozpatruje protest w terminie nie dłuższym
niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W
uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy
w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest
skorzystanie z pomocy ekspertów, termin
rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o
czym
właściwa
Instytucja
Zarządzająca
niezwłocznie
informuje
na
piśmie
Wnioskodawcę. Termin na rozpatrzenie protestu
nie może przekroczyć łącznie 45 dni.
W Oddziale ds. Energetycznych i Transportu
w DWEFRR rozpatruje się protesty od oceny
formalnej projektu. Na początku procesu
członkowie
KOP
podpisują
deklarację
bezstronności i poufności. W terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia wpłynięcia protestu do
DWEFRR przygotowywane jest stanowisko IOK.
W przypadku rozstrzygnięcia polegającego na
uwzględnieniu protestu projekt kierowany jest
do właściwego etapu oceny, natomiast
w przypadku
jego
nieuwzględnienia
wnioskodawca pouczany jest dodatkowo
o możliwości
wniesienia
skargi
do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zgodnie
z art. 61 ustawy wdrożeniowej.
W Oddziale Zarządzania RPO w Departamencie
Polityki Regionalnej rozpatrywane są protesty
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Ogłoszenie konkursowe
punkt V Termin, miejsce i forma
składania wniosku do
dofinansowania projektu

dotyczące oceny merytorycznej projektu
współfinansowanego
z
EFRR.
Przed
rozpoczęciem prac nad rozpatrywaniem
protestu Oddział Zarządzania RPO zwraca się do
Oddziału Oceny Merytoryczno – Technicznej
DWEFRR o protokolarne przekazanie całości
dokumentacji projektowej wraz z kopią
dokumentacji z przeprowadzonej oceny przez
KOP –OM.
V. Termin, miejsce i forma składania
wniosku do dofinansowania projektu

dotyczące
oceny
merytorycznej
projektu
współfinansowanego
z
EFRR.
Przed
rozpoczęciem prac nad rozpatrywaniem protestu
Oddział Zarządzania RPO zwraca się do Oddziału
ds. Energetycznych i Transportu DWEFRR
o protokolarne przekazanie całości dokumentacji
projektowej wraz z kopią dokumentacji
z przeprowadzonej oceny przez KOP –OM.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za
pośrednictwem
Lokalnego
Systemu
Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach
internetowych
www.2014-2020.rposwietokrzyskie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście
w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz
z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu
Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul.
Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój
313.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za
pośrednictwem
Lokalnego
Systemu
Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach
internetowych
www.2014-2020.rposwietokrzyskie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście
w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz
z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu
Naboru Wniosków Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul.
Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój
301.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu należy składać poprzez LSI od
dnia 29.12.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia
30.03.2018 roku (do godziny 12:00 - po
godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru,
możliwość wysłania wersji elektronicznej

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu należy składać poprzez LSI od
dnia 29.12.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia
05.04.2018 roku (do godziny 12:00 - po godzinie
12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość
wysłania wersji elektronicznej wniosku

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku
do dofinansowania projektu
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wniosku
w
zablokowana).

systemie

LSI

zostanie w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej
wraz z wymaganymi załącznikami, należy
składać w siedzibie Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30 do dnia 30.03.2018 roku
z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru
tj. 30.03.2018r., złożenie wniosku w wersji
papierowej będzie możliwe do godz. 15.00.
Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą
przyjmowane.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej
wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać
w
siedzibie
Departamentu
Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30 do dnia 05.04.2018 roku
z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj.
05.04.2018r., złożenie wniosku w wersji
papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po
wyznaczonej godzinie wnioski nie będą
przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez
Suma kontrolna wniosku przekazanego LSI i suma kontrolna wniosków w wersji
przez LSI i suma kontrolna wniosków papierowej musi być tożsama.
w wersji papierowej musi być tożsama.
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Ogłoszenie konkursowe
punkt VII Szczegółowych
informacji na temat konkursu
udzielają:

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu,
do czasu zakończenia naboru, udzielają
pracownicy Oddziału Wdrażania Projektów II
w Departamencie Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w każdy piątek
pod numerami telefonów: 41 365 81 31, 41 365
81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81
46, 41 365 81 47, 41 365 81 57 oraz 41 365 81
58.

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu,
do czasu zakończenia naboru, udzielają
pracownicy Oddziału ds. Energetycznych
i Transportu w Departamencie Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 365
81 48, 41 365 81 52, 41 365 81 53, 41 365 81 54,
41 365 81 55, 41 365 81 56.

