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Regulamin konkursu nr POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17 

VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

1) Zmianie uległy postanowienia pkt 3 i 4 Rozdziału II. Postanowienia ogólne. Aktualnie brzmią 
one następująco: 

 
II. Postanowienia ogólne 

3. Kwota środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 
wynosi 591.024.100 PLN  (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia 
cztery tysiące sto złotych). 

4. Podział środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu na 
Główne Typy Projektów (wskazane w pkt. 10 regulaminu) wynosi: 

− dla infrastruktury zabytkowej: 409.296.700 PLN (słownie: czterysta dziewięć milionów 
dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych), 

− dla infrastruktury niezabytkowej: 125.772.400 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć 
milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych), 

− dla sprzętu i wyposażenia: 55.955.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów 
dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

 
UWAGA: IOK zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy Głównymi Typami 

Projektów np. w przypadku gdy projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną I 

stopnia (tj. po uzyskaniu minimalnego limitu punktów określonego w pkt. 84 regulaminu) 

nie wykorzystają całości zarezerwowanej alokacji.  

IOK dopuszcza również możliwość niewykorzystania alokacji na konkurs, w sytuacji gdy 

projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną I stopnia, nie wykorzystają 

wszystkich środków wskazanych w pkt. 4 regulaminu.  

2) Zmianie uległy postanowienia pkt 109 Rozdziału XXIII. Procedura odwoławcza. Aktualnie 
brzmią one następująco: 
 

109. Środki odwoławcze są wnoszone na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy.  

Do procedury odwoławczej, wszczętej na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) i niezakończonej do dnia wejścia w życie ustawy 
zmieniającej z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) (zwana dalej: ustawą zmieniającą)1 stosuje się 
przepisy dotychczasowe.  

Do procedury odwoławczej, wszczętej po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, stosuje 
się przepisy zmienione (tj. przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

                                                           
1 Ustawa zmieniająca weszła w życie w dniu 2 września 2017 r. 
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programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475). 

Jako dzień wszczęcia procedury odwoławczej rozumie się dzień otrzymania protestu przez 
MKiDN jako IOK. 

 

3) Zmianie uległy postanowienia pkt 121 Rozdziału XXIV. Zakres protestu. Aktualnie brzmią one 
następująco: 

121. Wezwanie do uzupełnienia protestu wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w pkt. 124 i 
126 regulaminu, o czym Wnioskodawca jest informowany pisemnie (zgodnie z art. 54 ust. 5 
ustawy). Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia lub poprawienia protestu.  

121a. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez IZ. 
Wycofanie protestu następuje poprzez złożenie IOK pisemnego oświadczenia o wycofaniu 
protestu. W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę IOK: 

− pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej; 

− przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do IZ, jeżeli IOK skierowała protest do tej 
instytucji. IZ pozostawia protest bez rozpatrzenia informując o tym wnioskodawcę.  

W przypadku wycofania protestu, ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne. W przypadku 
wycofania protestu wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.   

 
 

4) Zmianie uległy postanowienia pkt 122 Rozdziału XXV. Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia. 
Aktualnie brzmią one następująco: 

122. Nie podlega rozpatrzeniu protest, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony: 

− po terminie - zgodnie z art. 67 ustawy do obliczania terminów w ramach procedury 
odwoławczej stosuje się przepisy kpa; 

− przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, o którym mowa w art. 
207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. 
zm.); 

− bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt. 4 ustawy, tj. protest, który nie 
zawiera wskazania kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie 
zgadza, wraz z uzasadnieniem; 

− w przypadku wyczerpania kwoty na dofinasowanie projektu w ramach działania, o której 
mowa w art. 66 ust. 2 ustawy; 

− bez uzupełnienia wymogów formalnych lub oczywistych omyłek. 
 
 
5) Zmianie uległy postanowienia pkt 124, 126 i 127  Rozdziału XXVI. Rozpatrzenie protestu. 

Aktualnie brzmią one następująco: 

124. IOK, w terminie nie dłuższym niż: 

− 21 dni - w przypadku procedury odwoławczej wszczętej przed dniem wejścia w życie 
ustawy zmieniającej  

albo  
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− 14 dni - w przypadku procedury odwoławczej wszczętej po dniu wejścia w życie ustawy 
zmieniającej  

licząc od dnia otrzymania protestu (tj. daty jego wpływu do MKiDN - IOK), weryfikuje wyniki 
dokonanej przez siebie oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, objętych protestem. 
W wyniku weryfikacji IOK: 

− dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem 
projektu do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go: 

� na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia 
procedury odwoławczej, informując o tym Wnioskodawcę - w przypadku 
procedury odwoławczej wszczętej przed dniem wejścia w życie ustawy 
zmieniającej, 

� na zaktualizowanej liście projektów wybranych do dofinansowania - w 
przypadku procedury odwoławczej wszczętej po dniu wejścia w życie ustawy 
zmieniającej   

albo 

− kieruje protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do IZ, załączając do 
niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia oraz 
informuje Wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu. 

126. W przypadku przekazania protestu do IZ, jest on rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż: 

− 30 dni kalendarzowych - w przypadku procedury odwoławczej wszczętej przed dniem 
wejścia w życie ustawy zmieniającej 

albo  

− 21 dni w przypadku procedury odwoławczej wszczętej po dniu wejścia w życie ustawy 
zmieniającej,  

licząc od dnia otrzymania protestu  (tj. daty jego wpływu do IZ). 

127. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy w trakcie rozpatrywania protestu, 
konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być 
przedłużony, o czym IZ informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin ten nie może przekroczyć 
łącznie: 

− 60 dni - w przypadku procedury odwoławczej wszczętej przed dniem wejścia w życie 
ustawy zmieniającej 

albo  

− 45 dni - w przypadku procedury odwoławczej wszczętej po dniu wejścia w życie ustawy 
zmieniającej. 

 

6) Zmianie uległy postanowienia pkt 133 i 135  Rozdziału XXVII. Postępowanie w przypadku 
uwzględnienia protestu przez IZ. Aktualnie brzmią one następująco: 
 

133.   W przypadku uwzględnienia protestu IZ może: 
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− na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy – odpowiednio skierować projekt do właściwego 
(tj. kolejnego) etapu oceny albo umieścić go na liście projektów wybranych do 
dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym 
Wnioskodawcę - w przypadku procedury odwoławczej wszczętej przed dniem wejścia w 
życie ustawy zmieniającej; 

− odpowiednio skierować projekt do właściwego etapu oceny albo dokonać aktualizacji 
listy projektów wybranych do dofinansowania, informując o  tym wnioskodawcę - w 
przypadku procedury odwoławczej wszczętej po dniu wejścia w życie ustawy 
zmieniającej, albo 

− na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy - przekazać sprawę IOK, w celu przeprowadzenia 
ponownej oceny projektu, jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących 
procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres spraw ma istotny wpływ na wynik oceny, 
informując Wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy. 

 

135.   IOK informuję Wnioskodawcę na piśmie o wynikach ponownej oceny projektu i: 

− w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu odpowiednio kieruje projekt do 
właściwego (tj. kolejnego) etapu oceny albo umieszcza go na liście projektów wybranych 
do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej - w przypadku 
procedury odwoławczej wszczętej przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej; 

− w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu odpowiednio kieruje projekt do 
właściwego (tj. kolejnego) etapu oceny albo dokonuje aktualizacji listy projektów 
wybranych do dofinansowania - w przypadku procedury odwoławczej wszczętej po dniu 
wejścia w życie ustawy zmieniającej, albo 

− w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu do informacji załącza dodatkowo 
pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach 
określonych w art. 61 ustawy. 

 

7) Zmianie uległy postanowienia pkt 136  Rozdziału XXVIII. Skarga do sądu administracyjnego. 
Aktualnie brzmią one następująco: 

136. Prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje Wnioskodawcy w 
przypadkach określonych w art. 61 ustawy. Skarga wnoszona jest w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania odpowiedniej informacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnej ponownej 
oceny projektu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, od dnia upływu terminu na 
uzupełnienie protestu lub poprawienie w nim oczywistych omyłek. Do skargi należy dołączyć 
kompletną dokumentację w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z 
informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz 
informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega wpisowi stałemu.  

 

 

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu pozostają bez zmian. 

 


