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 Lp. Dokument, w 
którym 
wprowadzane są 
zmiany 

Rozdział / 
Podrozdzia
ł / Punkt 
/Strona 

Dotychczasowy wersja Aktualna wersja Uzasadnienie zmian Data 
wprowadzenia 
zmiany 

 1.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

1.5 ust. 21 

 Dodano ust. 21: 
21. W ramach niniejszego konkursu w 
założeniach analiz finansowych, należy przyjąć 
okres odniesienia projektu zalecany przez IZ 
wynoszący 25 lat. 
 

Doprecyzowany zapisy w celu 

ujednolicenia wyników oceny 

wniosków o dofinasowanie    

12.08.2016r. 

 2.  Regulamin konkursu
  
  
  

Podrozdz. 

2.1 ust. 2  

2. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 

niniejszego konkursu trwa od 30 czerwca 2016 r. 

do 31 sierpnia 2016 r. 

2. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 

niniejszego konkursu trwa od 30 czerwca 2016 r. 

do 30 września 2016 r. 

Z uwagi na pisemną prośbę 

STBS oraz w związku z opiniami 

wyrażonymi przez większość 

samorządów członków SSOM  

Instytucja Pośrednicząca 

podjęła decyzję o przedłużeniu 

naboru 

12.08.2016r. 

 3.  Regulamin konkursu
  
  
  

Podrozdz. 

2.1 ust. 4  

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie 

polega na opublikowaniu wniosku o  

dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w 

terminie naboru projektów oraz doręczeniu do 

IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy
7
 , 

podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji 

obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego 

właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 

dni od dnia zakończenia naboru wniosków o 

dofinasowanie, tj. do dnia 7 września 2016 r. 

 

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie 

polega na opublikowaniu wniosku o  

dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w 

terminie naboru projektów oraz doręczeniu do 

IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy
7
, 

podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji 

obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego 

właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 

dni od dnia zakończenia naboru wniosków o 

dofinasowanie, tj. do dnia 7 października 2016 r. 

 

Z uwagi na pisemną prośbę 

STBS oraz w związku z opiniami 

wyrażonymi przez większość 

samorządów członków SSOM  

Instytucja Pośrednicząca 

podjęła decyzję o przedłużeniu 

naboru 

12.08.2016r. 
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 4.  Zał. 7 do Instrukcji 
przygotowania 
studium 
wykonalności 
stanowiący  

Pkt 4.2 

Analiza 

wykonalno

ści 

 

 

Poprawiono w punkcie 4.2 zakres studium 

wykonalności właściwy dla projektów o łącznych 

nakładach do 1 mln. Euro i jak i powyżej.  

 

Poprawiono omyłkę pisarską / 

błąd edytorski 

12.08.2016r. 

 

 

Wyżej wymienione zmiany w regulaminie konkursu RPZP.02.08.00-IP.01-32-K01/16 zatwierdza:  

 


