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Rejestr zmian regulaminu konkursu - RPZP.02.13.00-IZ.00-32-K01/17 

 Lp. Dokument, w 
którym 
wprowadzane 
są zmiany 

Rozdział / 
Podrozdział / Punkt 
/Strona 

Dotychczasowy wersja Aktualna wersja Uzasadnienie zmian Data 
wprowadzenia 
zmiany 

 1. Regulamin 
konkursu 

Podrozdz. 2.1 ust. 1 

Terminy i sposób 

sporządzenia i 

dostarczenia 

wniosku o 

dofinansowanie 

Zapis:  

„ (…) Nabór wniosków o dofinansowanie w 

ramach niniejszego konkursu będzie trwał od 

2 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.”  

 

 

Zmieniono zapis: 
 
„ (…) Nabór wniosków o dofinansowanie w 

ramach niniejszego konkursu będzie trwał od 2 

listopada 2017 r. do 28  czerwca 2019 r.”  

 

Wydział Inwestycji i Nieruchomości Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego – będący podmiotem 

uprawnionym do składania wniosków o 

dofinansowanie w konkursie ogłoszonym dla 

działania 2.13, wystąpił z pismem do 

Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 

2020 o wydłużenie terminu naboru wniosków 

o dofinansowanie w ramach konkursu nr 

RPZP.02.13.00-IZ.00-32-K01/17 dla działania 

2.13  Modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej samorządu 

województwa, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020.  

26.11..2018r. 

2. Regulamin 
konkursu 

Podrozdz. 2.1 ust. 3 

Terminy i sposób 

sporządzenia i 

dostarczenia 

wniosku o 

Zapis: 

1. Skuteczne złożenie wniosku o 
dofinansowanie polega na 
opublikowaniu wniosku o 
 dofinansowanie w wersji elektronicznej 
w LSI w terminie naboru projektów oraz 

Zmieniono zapis: 
 
2. „Skuteczne złożenie wniosku o 

dofinansowanie polega na opublikowaniu 
wniosku o  dofinansowanie w wersji 
elektronicznej w LSI w terminie naboru 
projektów oraz doręczeniu do IOK 

Wydział Inwestycji i Nieruchomości Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego – będący podmiotem 

uprawnionym do składania wniosków o 

dofinansowanie w konkursie ogłoszonym dla 

działania 2.13, wystąpił z pismem do 

Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych 

26.11.2018r. 
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dofinansowanie doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o 
przyznanie pomocy

1
, podpisanego 

zgodnie z zasadami reprezentacji 
obowiązującymi wnioskodawcę, 
zawierającego właściwą sumę kontrolną, 
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia naboru wniosków o 
dofinansowanie, tj. do dnia 7 stycznia 
2019 r. Wniosek o dofinansowanie wraz 
z załącznikami należy opublikować 
najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego 
dnia trwania naboru tj. 31 grudnia 
2018r. 

 

pisemnego wniosku o przyznanie pomocy
2
, 

podpisanego zgodnie z zasadami 
reprezentacji obowiązującymi 
wnioskodawcę, zawierającego właściwą 
sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 
7 dni od dnia zakończenia naboru 
wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 5 
lipca 2019 r. Wniosek o dofinansowanie 
wraz z załącznikami należy opublikować 
najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego 
dnia trwania naboru tj. 28  czerwca 2019r.  

 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 

2020 o wydłużenie terminu naboru wniosków 

o dofinansowanie w ramach konkursu nr 

RPZP.02.13.00-IZ.00-32-K01/17 dla działania 

2.13  Modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej samorządu 

województwa, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020. 

 Sporządziła: Agnieszka Zielińska-Maciąg 

 

 

                                                           
1
 Przez pisemny wniosek o przyznanie pomocy rozumie się dokument, który generuje się po opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014. W wersji papierowej należy dostarczyć 

jedynie przedmiotowy pisemny wniosek o przyznanie pomocy, nie zaś pełny wydruk wniosku o dofinansowanie. 
2
 Przez pisemny wniosek o przyznanie pomocy rozumie się dokument, który generuje się po opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014. W wersji papierowej należy dostarczyć 

jedynie przedmiotowy pisemny wniosek o przyznanie pomocy, nie zaś pełny wydruk wniosku o dofinansowanie. 


