
Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-390/20 

dla Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW 

 

(TYP A Przygotowanie terenów inwestycyjnych) 

Zmiany obowiązują od 2 września 2020 r.  

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1. str. 20, pkt 
10 

Wnioskodawca/Beneficjent 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 21 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 dnia  

8 września 2020 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 8 września 2020 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 

Wnioskodawca/Beneficjent 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 21 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 dnia  

8 października 2020 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 8 października 2020 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 Wnioskodawcy (wraz z 
podpisanymi załącznikami).   

(…) 
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imienną osoby/ób uprawnionej/-ych do reprezentowania 
Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).   

(…) 

2. str. 34, pkt 
16 

(…) 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu 

do 31 stycznia 2023.  

(…) 

(…) 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 28 

lutego 2023.  

(…) 

4. str. 42, pkt 
24 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2021 

r.  

IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia 

konkursu.   

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2021 r.  

IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia 

konkursu.   

5. str. 40, pkt 
20 

Brak zapisu (…) 

Dodatkowe uregulowania w zakresie procedury odwoławczej, 

wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w 

związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694): 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w 

związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w przypadku gdy na skutek 

wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest: 

1) wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim 

oczywistych omyłek, w terminach, o którym mowa odpowiednio w art. 54 



ust. 1 lub art. 54 ust. 3 ustawy wdrożeniowej –  właściwa instytucja może, 

na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, przedłużyć termin odpowiednio 

na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim 

oczywistych omyłek, 

2) rozpatrzenie przez  właściwą instytucję protestu w terminie, o 

którym mowa w art. 56 ust. 2 i art. 57 ustawy wdrożeniowej – termin ten 

może zostać przedłużony  

– jednak nie dłużej niż o 30 dni. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w 

związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w przypadku gdy na skutek 

wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest 

niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w 

postaci elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail, zawierającej jako 

załącznik skan protestu sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi 

w art. 54 ust 2 ustawy wdrożeniowej. Wiadomość e-mail należy kierować 

na adres: sekretariat@ipaw.walbrzych.eu Wiadomość e-mail powinna 

zawierać w tytule oznaczenie: „PROTEST” oraz nr projektu. 

Ww. szczególne regulacje w zakresie procedury odwoławczej, wynikające 

z ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. stosuje się z zastrzeżeniem art. 34 

przedmiotowej ustawy. Zgodnie z art. 34 tejże ustawy: przepisy art. 3-5, 

art. 6 ust. 1 oraz art. 7-33 stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r. 
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Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-390/20 polegają na: 

- zmianie terminu zakończenia składania wniosków o dofinansowanie projektu z dnia 8 września 2020 r. na dzień 8 października 2020 r.;  

- zmianie rekomendowanego terminu zakończenia realizacji projektu z 31 stycznia 2023 r. na 28 lutego 2023 r. ;  

- zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia terminu konkursu z kwietnia na maj 2021 r.; 

- uzupełnieniu zapisów dotyczących procedury odwoławczej o dodatkowe uregulowania wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 

Zmiana podyktowana jest wywołanym przez stan pandemii i sygnalizowanym przez wnioskodawców wydłużeniem procedur administracyjnych, związanych z 

przygotowywaniem dokumentacji projektowej. 

 

 

Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-390/20– tekst jednolity; 

2. Ogłoszenia o konkursie nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-390/20– tekst jednolity. 

 

 

 
 


