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KOMUNIKAT

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie
zmiany zapisów Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ-00-28-001/16 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Przedmiotowe zmiany dotyczą:
 wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 80 na 151 dni kalendarzowych;
 przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z lipca 2017 r. na wrzesień 2017 r.;
 wprowadzenia cząstkowych list wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację
wymogów formalnych;
 wprowadzenia modyfikacji do Załącznika nr 19 tj. Regulaminu Komisji Oceny
Projektów.
Wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych oraz przesunięcie
rozstrzygnięcia konkursu z lipca 2017 r. na wrzesień 2017 r., spowodowane jest
prowadzeniem przez IOK weryfikacji wymogów formalnych oraz oceną wniosków w kilku
konkursach jednocześnie. Należy podkreślić, że w obecnej chwili ocena poszczególnych
konkursów przebiega na różnych etapach tj.:
 RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16 – 42 projekty na etapie oceny kryteriów
merytorycznych;
 RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16 – 100 projektów na etapie weryfikacji wymogów
formalnych;
 RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/17 – 93 projektów na etapie weryfikacji wymogów
formalnych.
Zamiany w Regulaminie konkursu dot. także wprowadzenia cząstkowych list
wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych, co spowoduje
przyspieszenie i usprawnienie procesu oceny wniosków.
Aktualizacja Regulaminu Komisji Oceny Projektów, stanowiącego załącznik nr 19
do Regulaminu konkursu polega na uszczegółowieniu zapisów dotyczących dokonywania
oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku
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i załączników oraz zasad dokonywania oceny wniosków on-line, a także terminu
zamieszczania informacji o składzie Komisji Oceny Projektów, która będzie dokonywała
oceny merytorycznej
od momentu jej powołania do rozstrzygnięcia konkursu
albo zakończenia procedury odwoławczej.
Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16 nie będą
skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków
konkursu.
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