Załącznik nr 2 do Uchwały nr ……………….
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia……………….
w sprawie konkursu nr RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa
UZASADNIENIE ZMIAN
Zmiany wprowadzone w dokumentacji konkursowej wynikają z przejęcia przez Instytucję
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 ogółu praw, obowiązków i zadań Instytucji Organizującej
Konkurs nr RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 (instytucji odpowiedzialnej za organizację i
przeprowadzenie konkursu), której funkcję do dnia 31.05.2017 r. pełnił Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020,
Wobec powyższego zmianie uległa Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW) na Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarząd WWM).
Zaistniała zatem konieczność dostosowania zapisów dokumentacji konkursowej wynikającej
ze zmiany Instytucji Organizującej Konkurs do wymagań obowiązujących w Instytucji
Zarządzającej.
Celem zachowania przejrzystości i jasności zapisów oraz zasad dotyczących konkursu
zawartych w Regulaminie m.in.: uzupełniono użyte w regulaminie skróty, doprecyzowano
niektóre zapisy Regulaminu, w przypadku braku szczegółowo wskazano obowiązujące
przepisy - ich numery, nazwy oraz przytoczono nr paragrafów obowiązujących przepisów,
wprowadzono zmiany porządkowe w celu zachowania ciągłości numeracji.
Najistotniejsze zmiany w dokumentacji konkursowej dotyczą:
- zmiany nr konkursu na nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/17,
- zmiany Zarządu WFOŚiGW/Zarząd IP na Zarząd WWM/IOK,
- zmiany adresu dostarczenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie projektu
na adresy Urzędu Marszałkowskiego (wskazane w § 8 ust. 4 Regulaminu konkursu),
- usunięcia w Regulaminie konkursu zapisów stanowiących o publikacji na stronie
internetowej WFOŚiGW.
Dodatkowo wprowadzono następujące zmiany dostosowujące do zasad stosowanych w
Instytucji Zarządzającej RPO WiM niepogarszające warunków konkursu ujętych w
ogłoszeniu przez WFOŚiGW:





wprowadzono zapisy dopuszczające na etapie weryfikacji wymogów formalnych
dwukrotne uzupełnienie wniosku (dotychczas Regulamin konkursu dopuszczał jedno
uzupełnienie),
wprowadzono zapisy wskazujące na dostarczenie w ramach uzupełnień na etapie
weryfikacji wymogów formalnych jedynie brakujących lub uzupełnianych dokumentów
(dotychczas Regulamin konkursu wymagał przedłożenia pełnej dokumentacji,
również tej nie podlegającej korekcie).

