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REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka 
Działanie 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej 

 

Lp. Nazwa 
dokumentu 

Rozdział/ 
Podrozdział/ 

punkt 

Opis zmiany Uzasadnienie 
zmiany 

Data wprowadzenia 

1.  Regulamin 
konkursu 

Podrozdział 6.1. pkt 1 Zapis:  
Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w 

terminie naboru projektów, tj. od 1 sierpnia 2017 r do 2 

października 2017 r.  

 
zmieniono na:  
Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w 

terminie naboru projektów, tj. od 1 sierpnia 2017 r do 16 

października 2017 r.  

Aktualizacja 
zapisu 

25 września 2017 r. 

2.  jw. Podrozdział 6.1 pkt 2 Zapis:  
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji 

elektronicznej należy opublikować w LSI2014 w terminie do 2 

października 2017 r. do godziny 15.00. 

 
zmieniono na:  
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji 

elektronicznej należy opublikować w LSI2014 w terminie do 

16 października 2017 r. do godziny 15.00. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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3.  jw. Podrozdział 6.2 pkt 1  Zapis:  
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na 

opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 

w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów 

oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o 

przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami 

reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego 

właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 9 października 

2017 r.  

 
zmieniono na:  
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na 

opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 

w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów 

oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o 

przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami 

reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego 

właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 23 października 

2017 r.  

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

4.  jw. Podrozdział 6.2 pkt 6 Zapis:  
W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o 
którym mowa powyżej, pisemny wniosek o przyznanie pomocy 
musi wpłynąć do IZ RPO WZ w terminie 7 dni od daty 
zakończenia naboru, tj. do dnia 9 października 2017 r. 
 
zmieniono na:  
W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o 
którym mowa powyżej, pisemny wniosek o przyznanie pomocy 
musi wpłynąć do IZ RPO WZ w terminie 7 dni od daty 
zakończenia naboru, tj. do dnia 23 października 2017 r. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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5.  Regulamin 
konkursu 

Podrozdział 7.1 pkt. 2 Zapis: 
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to 
styczeń/luty 2018 r. Termin ten w uzasadnionych 
przypadkach może być wydłużony. 
 
zmieniono na: 
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2018 
r. Termin ten w uzasadnionych przypadkach może być 
wydłużony. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

 
 


