REGULAMIN NABORU nr II/2021/S
w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację
systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach
Świeradów-Zdrój oraz Leśna.”
Ocena projektów złożonych w ramach naboru jest przeprowadzana w terminie do 60 dni
kalendarzowych (licząc od dnia następnego od daty zakończenia naboru). Jest to etap obligatoryjny
odbywający się w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP), który obejmuje ocenę spełniania Kryteriów
Wyboru Projektów. Do oceny projektów każdej z Gmin organizującej konkurs, powoływany jest osobny
KOP. W skład KOP wchodzą pracownicy Gmin uczestniczących w projekcie i/lub wybrana w tym celu w
konkurencyjnej procedurze zewnętrzna firma. Osoby wchodzące w skład KOP muszą posiadać wiedzę/
umiejętności/ doświadczenie w dziedzinie związanej z projektem, nie mogą podlegać wyłączeniu z
udziału w ocenie, zgodnie z Art. 24. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz muszą podpisać
deklarację poufności i bezstronności1.
Przewodniczącym KOP jest kierownik urzędu gminy organizującej konkurs (lub osoba przez niego
upoważniona), który będąc przewodniczącym sprawuje nadzór nad komisją oceny projektów w
zakresie zgodności konkursu z przepisami i regulaminem konkursu.
Ocena spełnienia każdego z kryteriów dokonywana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, przez
co najmniej dwie osoby wchodzące w skład KOP.
W razie stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku o udzielenie grantu osoba oceniająca poprawia tę
omyłkę z urzędu, informując o tym wnioskodawcę, lub wzywa pisemnie do poprawienia oczywistej
omyłki wraz z wezwaniem do poprawy błędów we wniosku/dokonania uzupełnień wniosku.
Oczywista omyłka
Oczywista omyłka powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych dokumentów.
Oczywiste omyłki to wszelkie omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki, co do których nie ma
wątpliwości, że wynikają z niezamierzonej niedokładności, błędu lub przeoczenia. Oczywista omyłka
musi być widoczna dla każdego bez przeprowadzenia jakiejkolwiek dogłębnej analizy, a jej poprawienie
nie wywołuje zmiany merytorycznej treści przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej.
Przykładem oczywistych omyłek są:
• literówki, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, pisarski, niewłaściwe użycie wyrazu;
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Osoby oceniające składają oświadczenie, w którym deklarują że mają wiedzę/ umiejętności/ doświadczenie w dziedzinie związanej z
projektem, oraz że nie podlegają wyłączeniu zgodnie z Art. 24. Kodeksu postępowania administracyjnego, wraz z deklaracją poufności i
bezstronności

• błędy rachunkowe (oczywiste do zidentyfikowania, np.: niewłaściwe zaokrąglenie kwot, błędnie
umieszczony przecinek, omyłkowe przestawienie kolejności cyfr);
• dane niepełne, które występują, jako pełne w innych miejscach we wniosku o udzielenie grantu i
załącznikach;
• jednoznaczna do zidentyfikowania niespójność danych we wniosku i załącznikach;
• błędy w nazwach własnych;
• błędna numeracja stron w załącznikach;
• dołączenie załącznika nie dotyczącego projektu/Wnioskodawcy.
W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku/konieczności uzupełnień wniosku (w zakresie kryteriów
co do których istnieje możliwość dokonania jednorazowej korekty) następuje wezwanie do
poprawy/uzupełnienia. Termin określony w wezwaniu do uzupełnienia wniosku wynosi 7 dni i liczy się
od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia wniosku. W odniesieniu do wezwania przekazanego na
piśmie do doręczenia stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego. Wezwanie przekazywane jest również informacyjnie e-mailem,
jeżeli Grantobiorca go posiada i poda we wniosku o udzielenie grantu.
W uzasadnionych przypadkach (np. okoliczności niezależne od Wnioskodawcy) na wniosek
Wnioskodawcy istnieje możliwość jednokrotnego wydłużenia wskazanego terminu na
uzupełnienie/poprawę wniosku, jednak termin ten łącznie nie może przekroczyć 21 dni.
W trakcie oceny uczestnik KOP może również wystąpić do Wnioskodawcy o wyjaśnienia w sprawie
projektu, które są niezbędne do przeprowadzenia oceny kryteriów wyboru projektu. W przypadku
zwrócenia się o wyjaśnienia lub poprawę wniosku, termin oceny zostaje wstrzymany do czasu
uzyskania wyjaśnień/poprawionej wersji wniosku. Grantodawca w trakcie uzupełniania lub
poprawiania projektu zapewnia równe traktowanie wnioskodawców.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów dostępowych po dokonaniu jego poprawy
przez wnioskodawcę - projekt jest negatywnie oceniany.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępowe są oceniane w zakresie Kryteriów rankingujących.
Na wniosek przewodniczącego KOP termin zakończenia oceny wniosków może zostać wydłużony.
Decyzję w powyższej kwestii zamieszcza się w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie
opublikowano ogłoszenie.
W ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia oceny ostatniego projektu w danym naborze
sporządzany jest Protokół z prac Komisji Oceny Projektów, zawierający informacje o przebiegu i
wynikach oceny, w tym Lista projektów zawierająca przyznane oceny oraz Lista projektów, które
spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów (lista rankingowa), z
wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Protokół oraz odpowiednie Listy
zatwierdzane są przez Przewodniczącego KOP.
Informacja o wyniku oceny poszczególnych wniosków jest upubliczniana w formie list, które Gmina
organizująca konkurs zamieszcza na swojej stronie internetowej, nie później niż 14 dni roboczych od
dnia rozstrzygnięcia konkursu. Publikowane są następujące listy:
- lista projektów odrzuconych – projektów, które nie spełniły kryteriów dostępowych,

- lista projektów rezerwowych – projektów, które spełniły kryteria dostępowe, ale ze względu na zbyt
małą liczbę punktów nie zostały wybrane do dofinansowania
- lista projektów wybranych do dofinansowania2
Grantodawca przekazuje niezwłocznie wybranym do dofinansowania Wnioskodawcom pisemną
informację o wyborze projektu.
Na liście rankingowej projekty uszeregowane są według liczby uzyskanych punktów, od największej.
Dla projektów, które uzyskały taką samą ilość punktów decydować będzie wielkość redukcji emisji CO2
(wyższe miejsce na liście otrzymają projekty o większej redukcji emisji). Każdy partner projektu, w
ramach swojego konkursu, tworzy własne listy:
− Miasto i gmina Świeradów-Zdrój (dla wniosków dot. nieruchomości z terenu miasta i gminy
Świeradów-Zdrój),
− Miasto i gmina Leśna (dla wniosków dot. nieruchomości z terenu miasta i gminy Leśna).
Każdy partner projektu posiada do rozdysponowania określoną pulę środków3, w ramach której
dokonuje wyboru Grantobiorców, wg kolejności na listach rankingowych danej gminy, tworząc listę
Grantobiorców wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych (jeśli pozytywnie
ocenionych projektów będzie więcej niż środków w puli)
Partner

Świeradów-Zdrój
Leśna

Szacowana
liczba
wymian
pieców
[szt.]
100
50

Szacowany
koszt
pojedynczej
wymiany
[zł]
15000
15000

Szacowana Wysokość
pojedynczego grantu
(85% kosztu pojedynczej
wymiany)
[zł]

Szacowana Kwota na
granty [liczba
wymian x szacowana
wysokość
pojedynczego
grantu] [zł]
12750
1 275 000
12750
637 500

W sytuacji, kiedy któryś z partnerów projektu nie będzie w stanie wykorzystać przypisanej mu puli
środków, może być ona rozdzielona na partnera.
Każdy Partner projektu podpisuje we własnym zakresie umowy o powierzenie grantu z Grantobiorcami
z list wybranych do dofinansowania, właściwych terytorialnie. W sytuacji, gdy Grantobiorca będący na
liście wybranych do przyznania grantu wycofa się lub pomimo udokumentowanego dwukrotnego
wezwania4 nie dostarczy dokumentów do podpisania umowy o powierzenie grantu/nie stawi się do
podpisania umowy o powierzenie grantu, Grantodawca ma prawo wykreślić go z listy wybranych do
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Lista projektów wybranych do dofinansowania obejmuje projekty w ramach założonej puli środków, co może spowodować
sytuację, że ostatniemu na liście projektowi zostaną przydzielone środki w kwocie mniejszej niż wnioskowane, z możliwością
późniejszego zwiększenia dofinansowania w miarę pojawienia się dodatkowych środków. Grantobiorca ma możliwość
odstąpienia od podpisania umowy o powierzenie grantu z obniżoną kwotą, wówczas w jego miejsce umieszczany jest kolejny
projekt z listy rezerwowej. Grantobiorca może zamiast umieszczania na liście projektów wybranych do dofinansowania
projektu z obniżoną kwotą dofinansowania, przekazać środki partnerowi lub przeznaczyć je na kolejny nabór.
3 Grantodawca zastrzega sobie prawo do innego podziału środków pomiędzy partnerami, o ile będzie wynikało to z zaleceń
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) lub zmniejszenia kwoty dofinansowania przez DIP ze względu np. na brak
dostępnych środków, a także w sytuacji niewykorzystania środków przez któregoś z partnerów.
4 W przypadku wezwania przekazanego na piśmie do doręczenia wezwania stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

przyznania grantu. Zwolnienie miejsca na liście wybranych do przyznania grantu, powoduje
uzupełnienie listy o kolejnego Grantobiorcę z listy projektów rezerwowych.
Jeżeli następny w kolejności Grantobiorca z listy rezerwowej wnioskował o kwotę wyższą niż pozostała
do rozdysponowania pula, ma on możliwość podpisania umowy o powierzenie grantu na kwotę
mniejszą z możliwością jej zwiększenia, w miarę pojawienia się dodatkowych środków. Jeżeli
Grantobiorca ten nie zdecyduje się na podpisanie umowy na mniejszą kwotę, wówczas lista wybranych
do przyznania grantów uzupełniana jest o następnego w kolejności Grantobiorcę z listy rezerwowej.
W sytuacji gdy liczba projektów z listy rezerwowej nie wyczerpuje pozostałej do rozdysponowania puli,
Grantodawca ma możliwość ogłoszenia kolejnego konkursu.
W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, wniosek o udzielenie grantu projektu staje się
załącznikiem do umowy o powierzenie grantu i stanowi jej integralną część.
Wnioski o przyznanie grantu, które nie zostały wybrane do dofinansowania nie podlegają zwrotowi i
są przechowywane w siedzibie Grantodawcy.
Kierowane do Wnioskodawcy pisma dotyczące informacji o wyborze projektu do dofinansowania,
doręczane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) o doręczaniu.
Ponadto:
a) Na wniosek zainteresowanego udzielana jest informacja o postępowaniu, jakie toczy się w
odniesieniu do jego projektu, jednakże zwraca się uwagę, iż na podstawie art. 37 ust. 6 i ust.7 ustawy
wdrożeniowej: dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają
udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej,
b) Dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez Grantodawcę w związku z oceną
dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców nie podlegają, do czasu
rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6 ustawy
wdrożeniowej, udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
c) Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania nie
stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem
przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, sposobu obliczania terminów, doręczenia
pisemnej informacji do Wnioskodawcy/od Wnioskodawcy (w szczególności o zakończeniu oceny jego
projektu i jej wyniku, wpływu wniosku o udzielenie grantu, wpływu poprawek), doręczeń.
d) W przypadku papierowej formy komunikacji korespondencję należy dostarczyć osobiście, za
pośrednictwem kuriera lub za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się za
zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku
decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30
czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 20162025, którym została Poczta Polska SA.
e) Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o udzielenie grantu projektu są składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o udzielenie grantu zawiera

klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych
oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie Grantodawcy o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
f) Wycofanie wniosku: Wniosek o udzielenie grantu może zostać wycofany na każdym etapie oceny na
pisemną prośbę Wnioskodawcy. Wycofany wniosek nie bierze udziału w dalszej ocenie, o czym
Wnioskodawca jest niezwłocznie informowany.

Załącznik nr 1 : OGŁOSZENIE GRANTODAWCY O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU
GRANTOWEGO

