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§ 1 

Podstawy prawne 

1. Regulacje krajowe 

1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(Dz.U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r.  

Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.); 

3) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 

2104, z późn. zm.); 

4) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przyjęty przez Komisję 

Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 7 grudnia 2007 r. oraz 

przez Radę Ministrów uchwałą Nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie 

przyjęcia POIiŚ, zwany dalej „PO IiŚ”; 

5) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2007 – 2013 zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu  

25 stycznia 2008 r. (zaktualizowany w dniu 26 maja 2008 r. i w dniu 1 grudnia 

2008r.). 

2. Regulacje wspólnotowe 

1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.); 

 

2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
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w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L. 371  

z 27.12.2006 r.); 

 

3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 (Dz. Urz. UE L. 

210 z 31.07.2006 r.); 

 

§ 2 

Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Beneficjent – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł 

zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu; 

 

2) dochód - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 55 ust. 2 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L 210 z 31.07.2006 r., s. 25 – 78), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 1083/2006”; 

 

3) dofinansowanie - należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego ze 

środków publicznych Beneficjentowi w formie dotacji rozwojowej, o której mowa  

w art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o finansach 

publicznych”, w wysokości określonej w Umowie o dofinansowanie; dofinansowanie 

może być również ujęte w formie wydatków budżetowych państwowych jednostek 

budżetowych związanych z realizacją projektów w ramach działania.  
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4) duży projekt – należy przez to rozumieć projekt, którego całkowity koszt przekracza 

kwotę 25 mln €, zgodnie z art. 39 rozporządzenia 1083/2006; 

 

5) Instytucja Audytowa (IA) - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora 

Kontroli Skarbowej, który odpowiada za zapewnienie prowadzenia audytów w celu 

weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ oraz 

audytów operacji; 

 

6) Instytucja Certyfikująca (IC) - należy przez to rozumieć ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka 

organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, odpowiedzialna za realizację 

zadań w zakresie certyfikacji wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ; 

 

7) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) – należy przez to rozumieć Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któremu zgodnie z Umową 

POIiŚ nr 1 MG–NFOŚiGW/2007 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko powierzono zadania z zakresu organizacji systemu  

i przeprowadzenia wyboru projektów w trybie konkursowym; 

 

8) Instytucja Pośrednicząca (IP) - należy przez to rozumieć ministra właściwego do 

spraw gospodarki, którego zadania w tym zakresie wykonuje właściwa komórka 

organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra wskazana w Szczegółowym 

opisie priorytetów PO IiŚ;  

 

9) Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IW/IP II) – należy 

przez to rozumieć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

któremu na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG–NFOŚiGW/2007 zawartej z Instytucją 

Pośredniczącą została powierzona, w ramach Działania 9.3 PO IiŚ realizacja zadań 

odnoszących się bezpośrednio do Beneficjentów; 
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10) Instytucja Zarządzająca (IZ) - należy przez to rozumieć ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka 

organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, odpowiedzialna za 

przygotowanie i realizację PO IiŚ wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO 

IiŚ;  

 

11) okres kwalifikowalności wydatków – należy przez to rozumieć okres, w którym 

mogą być ponoszone wydatki kwalifikowane i w którym realizowany jest zakres 

rzeczowy i finansowy Projektu;  

 

12) podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych – należy 

przez to rozumieć podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, realizujący 

Projekt wspólnie z Beneficjentem, uprawniony do ponoszenia wydatków 

kwalifikowanych; 

 

13) PO IiŚ – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013; 

 

14) pomoc publiczna - zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską (TWE), to wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub 

przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi 

zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub 

produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie,  

w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi; w ramach 

działania 9.3 nie przewiduje się wystąpienia pomocy publicznej, jednakże w 

przypadku jej zaistnienia, będzie wymagane przeprowadzenie notyfikacji 

indywidualnej w Komisji Europejskiej.  

 

15)projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 

9.3 PO IiŚ będące przedmiotem Umowy o dofinansowanie; Projekty kompleksowe, 

składające się z wielu zadań, mogą być realizowane w ramach wspólnego projektu 
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pod warunkiem, że beneficjent wykaże iż takie rozwiązanie jest optymalne z punktu 

widzenia osiągnięcia celów działania i wszystkie zadania stanowią spójną 

terytorialnie całość, rozwiązującą daną kwestię na całym obszarze objętym 

zakresem wniosku. 

 

16) rachunek bankowy Beneficjenta – należy przez to rozumieć rachunek bankowy 

Beneficjenta wskazany w Umowie o dofinansowanie, na który będzie przekazywane 

dofinansowanie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub 

inny rachunek służący Beneficjentowi dla potrzeb wykonywania tej Umowy; 

 

17) środki publiczne – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych; 

 

18) umowa o dofinansowanie – należy przez to rozumieć umowę zawieraną  

z Beneficjentem na realizację projektu wg wzoru określonego przez Instytucję 

Zarządzającą (załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu), zwana dalej „umową”; 

 

19) wniosek o dofinansowanie – należy przez to rozumieć wniosek złożony przez 

Wnioskodawcę w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zwany dalej „wnioskiem”; 

 

20) wydatki kwalifikowalne – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione 

przez Beneficjenta lub podmiot upoważniony, niezbędne do prawidłowej realizacji 

Projektu, wskazane w Umowie oraz zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych 

określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ  

i Ramowym katalogu kosztów/wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu 

działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej POIiŚ (załącznik 

nr 13 do niniejszego Regulaminu). 

 

21) Zespół ds. oceny projektów (ZOP) - należy przez to rozumieć zespół oceniający 

wnioski o dofinansowanie, złożony z ekspertów wewnętrznych NFOŚiGW, 
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przewodniczącego i sekretarza, powołany zgodnie z zasadami określonymi przez 

IW. W pracach Zespołu ds. oceny projektów mogą również uczestniczyć eksperci 

zewnętrzni oraz przedstawiciele IP. ZOP ocenia wnioski o dofinansowanie  

w oparciu o przyjęte dla danego Działania kryteria i zgodnie z Regulaminem Zespołu 

ds. oceny projektów, stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, naboru wniosków i zasady 

przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko, dla Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  

i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej.  

2. Instytucją Organizującą Konkurs jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej / Pośredniczącej II 

stopnia (IW) dla Działań 9.1-9.3 Priorytetu IX PO IiŚ. Bezpośrednią obsługą 

konkursu zajmuje się Departament Ochrony Powietrza Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

3. Funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Ministerstwo Gospodarki. 

4. Celem konkursu jest wybór projektów, spełniających cele określone w Działaniu 9.3 

Priorytetu IX PO IiŚ, dla których podpisane zostaną umowy o dofinansowanie ze 

środków publicznych. 

5.  Konkurs jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Konkurs przeprowadzany jest jawnie, z zapewnieniem publicznego dostępu do 

informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do listy projektów wyłonionych do 

dofinansowania. 

7. Nieprzedstawienie przez beneficjenta listy wyłączonych z ujawnienia dokumentów, 

wraz z uzasadnieniem, które elementy nie mogą być udostępnianie, ze względu na 
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tajemnicę handlową lub inne przesłanki, oznacza automatycznie, że wszystkie 

przedłożone dokumenty mogą być udostępnione na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  

z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).  

8. Konkurs ma charakter zamknięty tj. ma określoną datę rozpoczęcia i zakończenia 

naboru wniosków i składa się z następujących etapów: 

− ogłoszenie konkursu;  

− nabór wniosków o dofinansowanie;  

− ocena wniosków o dofinansowanie pod kątem kryteriów formalnych (podstawowych, 

wspólnych dla wszystkich osi priorytetowych oraz dodatkowych, przewidzianych dla 

poszczególnych działań, w tym dla działania 9.3 PO IiŚ); 

− ocena wniosków o dofinansowanie pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia, 

zakończona przygotowaniem listy rankingowej wniosków o dofinansowanie; 

− akceptacja listy rankingowej przez ministra właściwego ds. gospodarki (IP);  

− ogłoszenie listy projektów rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą 

projektów rezerwowych; 

− uzupełnienie w deklarowanym przez beneficjentów terminie dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia oceny merytorycznej II stopnia, 

− ocena projektów z listy rankingowej w oparciu o uzupełnioną dokumentację 

projektową pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia; 

− ostateczne zatwierdzenie przez ministra właściwego ds. gospodarki (IP) listy 

projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listy projektów odrzuconych; 

− ogłoszenie listy projektów, które przeszły ocenę z wynikiem pozytywnym;  

− dodatkowe procedury sprawdzające, notyfikacyjne, zatwierdzające; 

− podpisanie umów o dofinansowanie projektów.. 

9. Instytucja Organizująca Konkurs ogłasza kolejne nabory wniosków w zależności od 

dostępności środków, zgodnie z harmonogramem naborów określonym na stronie 

internetowej www.nfosigw.gov.pl . 
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10. Ogłoszenie o planowanym naborze projektów jest umieszczane na stronie 

internetowej IOK przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem terminu składania 

wniosków. 

 

§ 4 

Informacja o Działaniu 9.3 w ramach Priorytetu IX PO IiŚ 

 

1. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowane jest 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, 

Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna.  

 

2. Celem Działania jest zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym. 

 

3. Budżet na realizację Działania w trybie konkursu zamkniętego wynosi  

329,59 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Dodatkowo zabezpieczono 20% 

kwoty całej alokacji wspólnotowej przeznaczonej na dany nabór, stanowiącą rezerwę 

kursową oraz rezerwę odwoławczą. Pomoc finansowa udzielana  

w ramach działania 9.3 dostępna będzie na terenie całego kraju. 

 

§ 5 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 

 

1. Dofinansowanie może być udzielone następującym podmiotom: 

 

a) Jednostkom sektora finansów publicznych tj: 

− jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich grupom - związkom, 

stowarzyszeniom i porozumieniom jst,  
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− podmiotom świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków 

własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących 

przedsiębiorcami, 

− organom władzy publicznej, w tym organom administracji rządowej, 

organom kontroli państwowej i ochrony prawa, sądom i trybunałom, 

− organom policji, straży pożarnej (w tym również OSP), straży miejskiej, 

− państwowym szkołom wyższym,  

− samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. 

b) Organizacjom pozarządowym, kościołom, kościelnym osobom prawnym i ich 

stowarzyszeniom oraz innym związkom wyznaniowym. 

  

§ 6 

Rodzaje Projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem 

 

1. W ramach Działania 9.3 wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej1, w tym zmiany wyposażenia 

obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie 

efektywności energetycznej, związane bezpośrednio z prowadzoną 

termomodernizacją budynku. 

 

Realizacja działania przyczyni się do realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy 

2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług. 

 

2. W ramach Działania 9.3 wyklucza się wsparcie na inwestycje realizowane w 

budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej 

budynku służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym. 

                                                           

1 Poprzez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy 
nauczycielskie. 
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Wydatki dotyczące powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności 

gospodarczej lub cele mieszkaniowe pomniejszają wysokość wydatków 

kwalifikowanych.  

3. Katalog wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu działania 9.3 określa 

szczegółowo Załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu.  

4. Minimalna wartość projektu wynosi 10 mln PLN2. 

§ 7 

Wysokość dofinansowania 

 

1. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie 

projektu3 wynosi dla:  

 - państwowych jednostek budżetowych – 100% 

 - pozostałych beneficjentów – 85%. 

2. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 50 mln PLN. 

3. Środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub 

jednostką podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą 

przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków 

własnych4 lub nie podlegających umorzeniu pożyczek.  

§ 8 

                                                           

2 Minimalną wartość projektu stanowią całkowite wydatki niezbędne do realizacji projektu, które zostaną/ 
zostały poniesione w okresie kwalifikowalności. 

3 Dofinansowanie obejmuje zarówno środki pochodzące z UE jak i (jeśli takie środki są przewidziane dla 
danego działania) pochodzące z budżetu państwa w formie współfinansowania krajowego. 
Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji rozwojowej lub ujęte w formie wydatków budżetowych 
państwowych jednostek budżetowych związanych z realizacją projektów w ramach działania. 

4 W tym przypadku środkami własnymi nie są w szczególności: środki pochodzące z części budżetowych 
poszczególnych dysponentów w formie dotacji na realizację danego przedsięwzięcia, środki bezzwrotne 
państwowych funduszy celowych. Zakaz zastępowania środków własnych jst na wkład własny w 
realizację projektu środkami pochodzącymi z budżetu państwa nie dotyczy projektów, które obejmują 
swym zakresem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
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Wymagania konkursowe oraz sposób sporządzenia wniosku o dofinansowanie 

 

1. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie od 

02.02.2009r. do 06.03.2009r., w miejscu wskazanym w § 8 pkt 15 niniejszego 

Regulaminu.  

2. Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dwa (w przypadku projektów dużych5 – 

trzy) egzemplarze papierowej wersji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi 

załącznikami oraz tożsamą wersją elektroniczną na nośniku CD. 

3. Wersja elektroniczna powinna spełniać następujące warunki: 

a) pliki powinny być uporządkowane na niezależne katalogi (wniosek, załączniki) 

b) nazwy plików i katalogów nie mogą zawierać skrótów i polskich znaków 

c) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar) 

d) obrazy (mapy, zdjęcia, skany, etc.) powinny być zapisane w formacie jpg lub 

pdf, natomiast tabele finansowe w formacie xls (arkusze kalkulacyjne muszą 

być aktywne tzn. posiadać odblokowane formuły, aby można było prześledzić 

poprawność dokonanych obliczeń) 

e) nośnik i jego opakowanie powinny być opisane (nazwa beneficjenta i projektu) 

4. Dokumentację konkursową należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić 

w segregatorze opatrzonym napisem z nazwą projektu i wnioskodawcy oraz 

numerem konkursu. 

5. Do segregatora należy dołączyć również wykaz wszystkich załączonych 

dokumentów (zał. nr 8 do niniejszego Regulaminu). 

6. Formularz wniosku, załączniki oraz płyta CD muszą być umieszczone w sposób 

trwale spięty, umożliwiający jednocześnie swobodny dostęp do dokumentów  

i niepowodujący ich zniszczenia.  
                                                           

5 W świetle przepisu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, w odniesieniu do IX Priorytetu 
POIiŚ, przez duży projekt należy rozumieć projekt, którego koszty całkowite przekraczają 25 mln EUR. 
Uwzględniając powyższą definicję, przy określeniu statusu projektu należy przeliczyć z PLN na EUR 
deklarowaną we wniosku o dofinansowanie całkowitą wartość projektu, posługując się średnim kursem 
EBC z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. 



 

13 

 

7. Każdy dokument wpięty do segregatora powinien być poprzedzony kartą 

informacyjną zawierającą nazwę dokumentu, numer załącznika zgodny z numeracją 

załączników we wniosku oraz liczbę stron. W miejsce załącznika, który nie dotyczy 

danego projektu, wnioskodawca powinien zamieścić kartę informacyjną z numerem 

i tytułem załącznika oraz adnotacją „nie dotyczy”. Wzór karty informacyjnej stanowi 

zał. nr 9 do niniejszego Regulaminu. 

8. W przypadku dołączenia dodatkowych dokumentów należy je wymienić na końcu 

listy załączników oraz dołączyć na końcu dokumentacji. 

9. Wnioskodawca zobowiązany jest przygotować wniosek o dofinansowanie w oparciu 

o zapisy instrukcji jego wypełnienia (zał. nr 3 do niniejszego Regulaminu) oraz na 

podstawie obowiązujących wytycznych.  

10. Wniosek należy wypełnić w języku polskim na formularzu zgodnym z wzorem 

stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu i dostępnym na stronie 

internetowej Instytucji Organizującej Konkurs (www.nfosigw.gov.pl) lub korzystając 

z Generatora Wniosków, o ile generator taki zostanie uruchomiony. Wnioski  

wypełnione odręcznie nie będą przyjmowane. 

11. Tytułowa strona każdego egzemplarza wniosku oraz studium wykonalności muszą 

być opatrzone czytelnym podpisem osoby upoważnionej6 oraz pieczęcią imienną  

i firmową potwierdzającymi prawdziwość informacji w nich zawartych. 

Poświadczenie nieprawdy skutkuje wyłączeniem z procedury konkursowej 

niezależnie od odpowiedzialności karnej.  

12. Każda strona wniosku o dofinansowanie oraz załączników powinna zostać 

podpisana lub parafowana (z imienną pieczęcią) przez uprawnioną osobę/osoby.  

W przypadku załączników wielostronicowych należy na pierwszej stronie podać 

liczbę stron dokumentu.  

13. Wszystkie kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem  

lub za zgodność z odpisem, z podaniem daty poświadczenia i ilości stron. 
                                                           

6 Przez osobę upoważnioną rozumie się właściwą osobę wskazaną w KRS/dokumencie rejestrowym lub 
dokumencie/stosownym upoważnieniu z podpisem potwierdzonym notarialnie.  
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14. Szczegółowa lista załączników wymaganych przez Instytucję Organizującą Konkurs 

na każdym etapie oceny została zawarta w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszego 

Regulaminu. 

15. Wnioski należy dostarczać osobiście przez przedstawiciela Wnioskodawcy do 

kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w godzinach 800-1500, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres: 

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.  

16. Decydujący dla zachowania terminu jest moment wpływu wniosku do siedziby 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

17. W przypadku awarii serwera Instytucji Organizującej Konkurs, uniemożliwiającej 

dostęp wnioskodawcy do Generatora Wniosków i powodującej niezachowanie 

terminu do złożenia wniosku, wnioskodawca może złożyć wniosek w ciągu 3 dni 

roboczych po usunięciu awarii. Jednocześnie ze złożeniem wniosku wnioskodawca 

uprawdopodobni pisemnie okoliczności opóźnienia, w szczególności, że było 

ono wynikiem awarii serwera Instytucji Organizującej Konkurs. Wniosek złożony 

w opisanym trybie jest uważany za złożony w terminie. 

18. Przyjęcie wniosku jest potwierdzane pieczęcią kancelaryjną wraz z informacją 

o dacie i godzinie wpływu.  

19. Wnioski złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków nie 

podlegają dalszej procedurze oceny i są zwracane Wnioskodawcy.  

20. Wnioskodawca może w każdym czasie trwania konkursu wycofać zgłoszony 

wniosek. Informacja musi zostać przekazana na piśmie do Instytucji Organizującej 

Konkurs, do wiadomości Instytucji Pośredniczącej. 

21. Instytucja Organizująca Konkurs niezwłocznie, również pisemnie, potwierdza 

wycofanie wniosku. 

22. Termin przekazania pełnej dokumentacji projektu do oceny merytorycznej w oparciu 

o kryteria merytoryczne II stopnia nie może przekroczyć 12 m-cy od daty 

zakończenia naboru wniosków w danej rundzie aplikacyjnej. 
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§ 9 

Ocena wniosków o dofinansowanie 

 

1. Ocena wniosków składa się z dwóch etapów: preselekcji (ocena formalna  

i merytoryczna I stopnia) oraz ostatecznej oceny wniosków (ocena merytoryczna II 

stopnia). 

2. Ocenę wniosków przeprowadzają członkowie Zespołu ds. oceny projektów 

w ramach działania 9.3 PO IiŚ.  

3. Przed przystąpieniem do oceny osoba przystępująca do oceny projektu podpisuje 

deklarację bezstronności i poufności.  

4. Wnioski oceniane są na podstawie list sprawdzających (zał. nr 7 do Regulaminu)  

w oparciu o Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 

i stanowiące załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IiS.  

5. Każdy wniosek jest oceniany niezależnie przynajmniej przez dwóch członków 

Zespołu ds. oceny projektów. 

6. Z ponownej oceny wniosku wyłączone są osoby biorące udział w ocenie, od której 

wniesiono środek odwoławczy, jeżeli w wyniku rozpatrzenia środka odwoławczego 

projekt zostanie skierowany do ponownej oceny.  

7. Decyzję o odrzuceniu wniosku podejmuje przewodniczący Zespołu ds. oceny 

projektów, na podstawie wyniku oceny wniosku.  

8. Wnioski odrzucone w konkursie mogą aplikować w kolejnych rundach naboru, o ile 

Instytucja Organizująca Konkurs takie ogłosi. 

9. Na etapie preselekcji wnioski są oceniane w oparciu o niepełną dokumentację 

projektową, zgodną z zał. nr 4 do niniejszego Regulaminu, pod kątem kryteriów 

formalnych, formalnych dodatkowych i merytorycznych I stopnia. W wyniku 

zakończenia etapu preselekcji powstaje lista rankingowa, tj. lista projektów 

rekomendowanych do dofinansowania. 

 

Ocena formalna wniosków 
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10. W pierwszym etapie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dokonuje oceny złożonych wniosków w oparciu o kryteria formalne. Ocena formalna 

jest oceną 0/1 co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem niespełnienia 

lub spełnienia danego kryterium.  

11. Jeżeli w trakcie oceny, pojawią się wątpliwości dotyczące treści wniosku, oceniający 

mogą zwrócić się z prośbą do wnioskodawcy o złożenie odpowiednich wyjaśnień.  

12. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny wniosek nie spełnia któregoś z kryteriów,  

a jest w tym zakresie możliwy do uzupełnienia/poprawy, wnioskodawca w terminie 5 

dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania powinien dokonać 

odpowiedniej korekty. 

13. Wezwanie do uzupełnienia/poprawy wniosku precyzuje jakie kryteria nie zostały 

spełnione oraz zawiera szczegółowe wskazanie zakresu i przyczyn niezgodności i 

termin dostarczenia do Instytucji Organizującej Konkurs.  

14. Wezwanie obejmuje wszystkie braki wniosku podlegające usunięciu. 

15. W przypadku nie dokonania odpowiedniego uzupełnienia/poprawy zgodnie 

z wezwaniem i w terminie w nim określonym, wniosek zostaje odrzucony. 

16. Ponowne wezwanie do uzupełnienia/poprawy na tym etapie oceny jest 

niedopuszczalne. 

17. Ocena formalna jest przeprowadzana w ciągu 30 dni roboczych od dnia 

zakończenia naboru wniosków. W przypadku wnioskodawców wzywanych do 

poprawy/uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień, czas trwania oceny formalnej 

może zostać wydłużony o okres przeznaczony na poprawę/uzupełnienie i ponowną 

ocenę projektu, nie dłużej jednak niż 10 dni roboczych. 

18. W ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej, wnioskodawca jest 

informowany pisemnie o przyjęciu wniosku do dalszej oceny lub o jego odrzuceniu. 

W przypadku odrzucenia wniosku pismo zawiera uzasadnienie oraz informację 

o prawie do wniesienia środka odwoławczego, terminie oraz sposobie jego 

wnoszenia i instytucji, do której należy ten środek wnieść.  
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19. Zasady dotyczące wnoszenia środków odwoławczych dokładnie określone zostały 

w Procedurze odwoławczej, stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego 

Regulaminu. 

20. Wnioski ocenione pozytywnie pod kątem kryteriów formalnych przechodzą do etapu 

oceny merytorycznej I stopnia, tj. w oparciu kryteria merytoryczne I stopnia. 

21. Po dokonaniu oceny formalnej Instytucja Organizująca Konkurs wprowadza dane 

na temat projektu do krajowego systemu informatycznego. 

 

Ocena merytoryczna na etapie preselekcji 

22. Ocena merytoryczna na etapie preselekcji przeprowadzana jest w oparciu o kryteria 

merytoryczne I stopnia. Ocena ta polega na przyznaniu punktów za dane kryterium,  

a następnie przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednią dla 

danego kryterium wagę. 

23. W przypadku konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku lub pojawienia się 

wątpliwości dotyczących treści wniosku, wnioskodawca zobowiązany do 

dostarczenia poprawy/uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania. Wezwanie określa na czym polega konieczność 

poprawy/uzupełnienia projektu. 

24. W przypadku nie dokonania odpowiedniego uzupełnienia/poprawy zgodnie 

z wezwaniem i w terminie w nim określonym, wniosek zostaje odrzucony. 

25. Ponowne wezwanie do uzupełnienia/poprawy tego samego zakresu wniosku jest 

niedopuszczalne. 

26. Ocena merytoryczna I stopnia dla danego projektu jest przeprowadzana w 

ciągu 14 dni  roboczych od daty zakończenia jego oceny formalnej.  

W przypadku wnioskodawców wzywanych do poprawy/uzupełnienia wniosku lub 

złożenia wyjaśnień, czas trwania oceny zostaje odpowiednio wydłużony o 5 dni 

roboczych od momentu otrzymania przez IOK poprawionej/uzupełnionej 

dokumentacji. 
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27. Suma punktów otrzymanych przez projekt podczas oceny pod kątem kryteriów 

merytorycznych I stopnia stanowi wynik oceny. 

Lista rankingowa 

28. Po zakończeniu oceny wszystkich projektów w oparciu o kryteria merytoryczne I 

stopnia tworzona jest lista rankingowa. Wynik oceny decyduje o miejscu projektu 

na liście rankingowej.  

29. Warunkiem koniecznym do umieszczenia projektu na liście rankingowej jest 

uzyskanie przez niego minimum 50% punktów. Wszystkie projekty poniżej tego 

progu zostaną odrzucone.  

30. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania przez projekty znajdujące 

się na liście rankingowej przekracza dostępne środki alokacji, projekty dzieli się na 

podstawowe i rezerwowe.  

31. Projekty w kolejności od pierwszego do projektu, który wyczerpuje alokację 

dostępną w ramach konkursu, licząc według miejsc na liście rankingowej, otrzymują 

status projektów podstawowych. Pozostałe projekty otrzymują status projektów 

rezerwowych. 

32. W przypadku, gdy wartość wnioskowanego dofinansowania ostatniego z projektów 

podstawowych przekracza pozostałe środki dostępnej alokacji, wnioskodawca 

proszony jest o wyrażenie pisemnej zgody na realizację projektu przy obniżonym 

dofinansowaniu. W przypadku braku zgody na realizację projektu przy obniżonym 

dofinansowaniu, dany projekt nie uczestniczy w dalszym postępowaniu 

konkursowym, a uwolnione środki przekazywane są dla kolejnego projektu z listy 

rezerwowej. 

33. W momencie powstania wolnej kwoty w pierwszej kolejności jest ona przekazywana 

dla projektu, który otrzymał obniżone dofinansowanie, do pełnej wysokości 

wnioskowanego dofinansowania.  

34. Instytucja Organizująca Konkurs przesyła listę rekomendowanych do 

dofinansowania projektów Instytucji Pośredniczącej celem jej akceptacji. 

Zaakceptowana lista publikowana jest na stronach internetowych wyżej 
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wymienionych instytucji. Informacja o każdym z zatwierdzonych projektów zawiera: 

nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, całkowity koszt projektu, wnioskowaną kwotę 

dofinansowania, status projektu oraz liczbę uzyskanych punktów. 

35. W terminie 7 dni roboczych od dnia akceptacji listy rankingowej przez Instytucję 

Pośredniczącą, wnioskodawca jest pisemnie informowany o wynikach oceny, 

miejscu projektu na liście rankingowej oraz statusie projektu 

(podstawowy/rezerwowy). 

36. Wnioskodawcy projektów odrzuconych oraz rezerwowych otrzymują uzasadnienie 

dotyczące liczby przyznanych projektowi w każdym kryterium punktów wraz  

z informacją o prawie do wniesienia środka odwoławczego, terminie oraz sposobie 

jego wnoszenia i instytucji, do której należy ten środek wnieść.   

37. Zasady dotyczące wnoszenia środków odwoławczych zostały dokładnie określone  

w Procedurze odwoławczej, stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego 

Regulaminu. 

38. Wnioskodawca, którego projekt znalazł się na liście rankingowej jako projekt 

podstawowy, zobowiązany jest do złożenia deklaracji o przygotowaniu pełnej 

dokumentacji projektu, przy czym okres na złożenie pełnej dokumentacji nie może 

być dłuższy niż określony w § 8 pkt 22. Pisemna deklaracja powinna zostać 

przesłana na adres Instytucji Organizującej Konkurs w terminie 5 dni roboczych od 

dnia doręczenia wnioskodawcy informacji o umieszczeniu projektu na liście 

rankingowej jako projektu podstawowego. Decydujący dla zachowania terminu jest 

dzień wpływu deklaracji do Instytucji Organizującej Konkurs. Brak stosownej 

deklaracji w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem projektu z listy 

rankingowej. 

39. Wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rankingowej jako 

projekt rezerwowy, może na własne ryzyko zobowiązać się w drodze deklaracji 

przekazanej w terminie określonym w pkt 38 do złożenia kompletnej dokumentacji 

projektu, przy czym okres na złożenie pełnej dokumentacji nie może być dłuższy niż 

określony w § 8 pkt 22. W przypadku powstania wolnych środków takie projekty 

będą rozpatrywane w kolejności uzyskanych przez nie punktów. 
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Ocena merytoryczna na etapie oceny ostatecznej 

40. Ocena merytoryczna na etapie oceny ostatecznej (ocena merytoryczna II stopnia) 

dokonywana jest indywidualnie, po dostarczeniu przez wnioskodawcę dokumentów, 

których wykaz stanowi zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

41. Ocena wniosków według kryteriów merytorycznych II stopnia jest oceną 0/1 

co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem niespełnienia lub spełnienia 

danego kryterium. 

42. W przypadku konieczności uzupełnienia/poprawy lub pojawienia się wątpliwości 

dotyczących treści dokumentacji projektu, wnioskodawca zobowiązany jest do 

dostarczenia uzupełnienia/poprawy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania. Wezwanie precyzuje jakie kryteria nie zostały spełnione oraz 

zawiera szczegółowe wskazanie zakresu i przyczyn niezgodności oraz termin 

dostarczenia do Instytucji Organizującej Konkurs.  

43. W przypadku nie dokonania odpowiedniego uzupełnienia/poprawy zgodnie 

z wezwaniem i w terminie w nim określonym, wniosek zostaje odrzucony. 

44. Ocena merytoryczna II stopnia jest przeprowadzana w ciągu 30 dni roboczych od 

dnia dostarczenia pełnej dokumentacji projektowej. W przypadku 

wnioskodawców wzywanych do poprawy/uzupełnienia wniosku lub złożenia 

wyjaśnień, czas trwania oceny .zostaje odpowiednio wydłużony o okres 5 dni 

roboczych od momentu otrzymania przez IOK poprawionej/uzupełnionej 

dokumentacji. 

45. Projekt, który po przeprowadzeniu oceny nie spełnia przynajmniej jednego kryterium 

merytorycznego II stopnia podlega odrzuceniu.  

46. Instytucja Organizująca Konkurs po zakończeniu oceny pod kątem spełnienia przez 

projekt kryteriów merytorycznych II stopnia przekazuje wyniki oceny w postaci listy 

projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listy projektów odrzuconych 

do ostatecznej akceptacji Instytucji Pośredniczącej. 
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47. Wnioskodawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia oceny 

merytorycznej w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia, tj. po otrzymaniu przez 

IOK informacji o ostatecznym zatwierdzeniu przez IP listy projektów 

rekomendowanych do dofinansowania oraz listy projektów odrzuconych, jest 

informowany o decyzji o odrzuceniu projektu wraz z podaniem uzasadnienia 

odrzucenia.  

48. Jeżeli wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych 

II stopnia, informacja o odrzuceniu projektu zawiera ponadto pouczenie o prawie  

do wniesienia środka odwoławczego, terminie oraz sposobie jego wnoszenia i 

instytucji, do której należy ten środek wnieść. 

49. Zasady dotyczące wnoszenia środków odwoławczych dokładnie określone zostały 

w Procedurze odwoławczej, stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 10 

Ogłoszenie wyników konkursu 

 

1. W terminie 5 dni roboczych od dnia pozytywnego zakończenia oceny merytorycznej 

pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia każdego projektu, tj. od 

dnia otrzymania przez IOK informacji o ostatecznym zatwierdzeniu przez IP listy 

projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listy projektów odrzuconych, 

beneficjent informowany jest przez Instytucję Organizującą Konkurs: 

a) w przypadku projektów o wartości równej lub poniżej 25 mln euro – o spełnieniu 

wszystkich kryteriów oceny oraz proponowanym terminie podpisania umowy  

o dofinansowanie.  

b) w przypadku projektów o wartości przekraczającej 25 mln euro (projekty duże)  

- o spełnieniu wszystkich kryteriów oceny oraz o zakresie i terminie 

przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej o potwierdzenie 

dofinansowania. Dokumentacja wraz z pozytywną rekomendacją przekazywana 

jest za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej, dokonującej weryfikacji 



 

22 

 

przedłożonej dokumentacji, do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rozwoju 

Regionalnego w celu przedłożenia Komisji Europejskiej, która podejmuje 

ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektu. 

2. Niezwłocznie po zakończeniu oceny, Instytucja Organizująca Konkurs zamieszcza 

na swojej stronie internetowej listę projektów, które przeszły ocenę z wynikiem 

pozytywnym.  

§ 11 

Procedura odwoławcza  

 

1. W przypadku odrzucenia wniosku, wnioskodawca ma prawo do wniesienia protestu  

po każdym etapie oceny wniosku w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).  

Protestem jest pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie 

projektu, w ramach Programu Operacyjnego do Instytucji Organizującej Konkurs  

o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru 

projektów. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca może 

skierować do Instytucji Zarządzającej wniosek o ponowne rozpatrzenie kwestii 

będących przedmiotem protestu. 

2. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju do postępowania w zakresie ubiegania się oraz udzielania dofinansowania, 

na podstawie tej ustawy, ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze 

środków zagranicznych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn.  

zm.) oraz przepisów dotyczących postępowania sądowo-administracyjnego. 

3. Szczegółowa Procedura odwoławcza stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego 

Regulaminu. 

§ 12 

Podpisanie umowy o dofinansowanie 



 

23 

 

1. Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym oceny projektu i przeprowadzeniu 

niezbędnych uzgodnień Instytucja Organizująca Konkurs podpisuje z beneficjentem 

umowę o dofinansowanie. Wnioskodawca wraz z pismem informującym o przyznaniu 

dofinansowania otrzyma wezwanie do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji 

niezbędnej do podpisania z Instytucją Organizującą Konkurs umowy 

o dofinansowanie, w tym również:  

a) Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do 

działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, 

inne); 

b) Harmonogram Realizacji Projektu 

c) Plan finansowania Projektu 

d) Plan wystąpień o środki dotacji rozwojowej7; 

e) Kopia umowy z bankiem/zaświadczenia z banku o posiadaniu przez 

Beneficjenta rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki na 

dofinansowanie w formie zaliczki8; 

f) Kopia umowy z bankiem/zaświadczenia z banku o posiadaniu przez 

Beneficjenta rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki na 

dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków9; 

g) Opis Projektu; 

h) Decyzja Komisji Europejskiej wraz z aneksami10. 

i) Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych, w 

odniesieniu do których nie uzyskał on zwrotu podatku od towarów i usług 

(VAT); 

j) Zestawienia wskaźników do monitorowania Projektu. 

                                                           

7 Nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych. 
8 Nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych. 
9 Nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych. 
10 Dotyczy jedynie projektów dużych w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006. 
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k) Decyzja KE potwierdzająca, że  dofinansowanie nie jest pomocą publiczną albo 

jest pomocą publiczną zgodną ze wspólnym rynkiem.11 

 

2. Umowa o dofinansowanie podpisywana jest w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach. Podpisanie umowy przez Beneficjenta następuje w siedzibie 

Instytucji Organizującej Konkurs lub jest przesyłana do podpisu pocztą. Wzór umowy 

o dofinansowanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu.  

 

3. W przypadku projektów rozpoczętych lub zrealizowanych przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Wytycznych  

w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

4. W przypadku, w którym beneficjent nie podpisał umowy o dofinansowanie w ciągu  

2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o pozytywnym zakończeniu oceny projektu, 

projekt nie uzyskuje dofinansowania, o czym niezwłocznie informowany jest 

wnioskodawca. Termin ten w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony za 

zgodą Instytucji Zarządzającej nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy. Uwolnione środki 

przekazywane są dla kolejnego projektu z listy rezerwowej 

 

5. Zawarta umowa o dofinansowanie podlega rejestracji przez Instytucję Organizującą 

Konkurs.  

 

 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe  

 

1. Obowiązki beneficjenta w zakresie realizacji Projektu reguluje umowa  

o dofinansowanie określając w szczególności: 

                                                           

11 W przypadku dokonania notyfikacji indywidualnej Projektu. 
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a) Zasady realizacji Projektu; 

b) Wysokość dofinansowania; 

c) Kwalifikowalność wydatków; 

d) Formę i warunki wypłaty dofinansowania oraz obsługę kasowa; 

e) Monitoring i sprawozdawczość; 

f) Ewaluację; 

g) Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu; 

h) Procedurę zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowalnych dla zadań 
objętych Projektem; 

i) Zasady kontroli procedury zawierania umów dla zadań objętych Projektem; 

j) Prowadzenie ewidencji księgowej i archiwizacji danych; 

k) Kontrolę; 

l) Zapewnienie trwałości Projektu; 

m) Procedurę ewentualnego zwrotu środków; 

n) Zadania w zakresie informacji i promocji; 

o) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

2. Instytucja Organizująca Konkurs nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej 

działania Poczty Polskiej oraz firm świadczących usługi kurierskie. 

3. Regulamin w pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu w siedzibie Instytucji 

Organizującej Konkurs oraz na jej stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Instytucja 

Organizująca Konkurs w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą, zgodnie z 

obowiązującymi wytycznymi, których treść dostępna jest na stronie www.mrr.gov.pl  

5. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Instytucję Organizującą 

Konkurs o każdej zmianie danych adresowych pod rygorem, że dostarczenie pisma 

przez IOK pod dotychczas znany adres Wnioskodawcy zostanie uznane za 

skuteczne.  

6. Do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami 

wyłonionymi w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia środka odwoławczego, Instytucja 

Organizująca Konkurs zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów treści niniejszego 

Regulaminu oraz jego Załączników z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to 
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pogorszenia warunków realizacji projektu oraz nałożenia na podmioty ubiegające się 

o dofinansowanie dodatkowych obowiązków. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy  

o zasadach prowadzeniu polityki rozwoju Instytucja Organizująca Konkurs nie może 

dokonać zmian w zasadach konkursu w zakresie: 

− rodzaju projektów podlegających dofinansowaniu; 

− maksymalnej kwoty dofinansowania projektu,  

− kryteriów wyboru projektów; 

− wzoru wniosku o dofinansowanie projektu; 

− terminu, miejsca i sposobu składania wniosków o dofinansowanie.. 
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Załączniki : 

1. Ogłoszenie o planowanym naborze. 

2. Wzór wniosku o dofinansowanie. 

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. 

4. Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie (do oceny w oparciu o kryteria 

formalne i merytoryczne I stopnia). 

5. Załączniki wymagane do oceny w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia. 

6. a) Zakres Studium wykonalności (dotyczy dużych projektów tj. powyżej 25 mln euro)  

b) Zakres załącznika finansowego (dotyczy projektów nie będących dużymi).  

7. Wzory List sprawdzających:  

a. Lista sprawdzająca do oceny formalnej. 

b. Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.  

c. Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.  

8. Wzór karty - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie.  

9. Wzór Karty Informacyjnej dla załącznika. 

10. Procedura odwoławcza. 

11. Wzór Umowy o dofinansowanie. 

12.  Ramowy katalog kosztów / wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu 

działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej POIiŚ. 

13. Tabele finansowe 1-7 oraz A i B.  

14. Regulamin Zespołu ds. oceny projektów.  


