
Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym w 
ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-
04-087/17] 
Informujemy, że Komitet Monitorujący uchwałą nr 20/2017 z dnia 7.04.2017 r. przyjął 
zmienione kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna  
w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja  
w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT)  (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-087/17). W związku  
z tym Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uchwałą nr 16/748/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
dokonała zmiany Regulaminu konkursu oraz załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu – 
Kryteria wyboru projektów.  
 
W zmienionych kryteriach wyboru projektów dodano przypis do kryteriów, wskazujący na to, 
iż IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość jednokrotnej poprawy błędów w ramach 
poszczególnych kryteriów o elementy wskazane przez Instytucję Organizującą Konkurs 
(IOK). Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu. Uwaga! Poprawa 
błędów nie dotyczy kryteriów formalnych (A.1, A.2). 
 
Treść Regulaminu konkursu nie uległa zmianie za wyjątkiem aktualizacji aktów prawnych 
oraz numeru uchwały Komitetu Monitorującego RPO WK-P przyjmującej kryteria wyboru 
projektów w ramach niniejszego konkursu, zawartych w rozdziale 2. Podstawa prawna, 
dokumenty programowe oraz kwalifikowalność wydatków w ramach projektu.  
 

Ponadto w rozdziale 6. Etapy weryfikacji i wybór projektów do dofinansowania. Podrozdział 
6.4 Ocena strategiczna dodano zapis: „Na etapie oceny strategicznej dopuszcza się 
jednokrotną poprawę błędów. Możliwość poprawy błędów została wskazana w kryteriach 
wyboru projektów. Poprawa błędów dotyczy oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria 
strategiczne z zastrzeżeniem sytuacji kiedy poprawa błędu spowoduje istotną modyfikację 
projektu, o której mowa w podrozdziale „Badanie wymogów formalnych”. KOP ZIT wzywa 
wnioskodawcę do poprawy błędów w dokumentacji w ciągu 7 dni roboczych, od dnia 
otrzymania przez niego pisma z uwagami. Nie ustosunkowanie się w terminie lub częściowa 
poprawa wskazanych uchybień spowoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu na 
etapie oceny strategicznej”.   

 Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz zostały 
wprowadzone na korzyść potencjalnych beneficjentów 
 
Zmienione dokumenty zostały zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie. 
 

 
 
 

 


