
 

Regulamin konkursu w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób 

o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania 

technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych 

- REJESTR ZMIAN 

  
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Str. 1  

 

Wersja 1.1 

Str. 1 

 

Wersja 1.2 

Str. 1 

 

Szczecin, dnia 30 listopada 2015 r. 

Str.1 

 

Szczecin, dnia 18 stycznia 2016 r. 

Str. 9 

Część 3.1 pkt 3.1.1 

Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IOK 

w terminie naboru projektów tj. od 15 grudnia 

2015 r. do 25 stycznia 2016 r. 

 

 

Str. 9 

Część 3.1 pkt 3.1.1 

Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IOK 

w terminie naboru projektów tj. od 15 grudnia 

2015 r. do 22 lutego 2016 r. 

 

Str. 9 

Część 3.1 pkt 3.1.2 

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej 

polega na opublikowaniu wniosku 

o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI 

w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do 

IOK oświadczenia o złożeniu wniosku 

w systemie informatycznym, podpisanego 

zgodnie z zasadami reprezentacji 

obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej 

właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 

5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. 

do 1 lutego 2016 r. 

 

 

Str. 9 

Część 3.1 pkt 3.1.2 

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej 

polega na opublikowaniu wniosku 

o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI 

w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do 

IOK oświadczenia o złożeniu wniosku 

w systemie informatycznym, podpisanego 

zgodnie z zasadami reprezentacji 

obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej 

właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 

5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. 

do 29 lutego 2016 r. 

 



 

Str. 10 

Część 3.1 pkt 3.1.6 

 

W przypadku nadania przesyłki u operatora 

innego niż ten, o którym mowa powyżej 

(np. pocztą kurierską), oświadczenie o złożeniu 

wniosku w systemie informatycznym musi 

wpłynąć do IOK w terminie 5 dni od dnia 

zakończenia naboru tj. do dnia 1 lutego  2016 r. 

 

Str. 10 

Część 3.1 pkt 3.1.6 

 

W przypadku nadania przesyłki u operatora 

innego niż ten, o którym mowa powyżej 

(np. pocztą kurierską), oświadczenie o złożeniu 

wniosku w systemie informatycznym musi 

wpłynąć do IOK w terminie 5 dni od dnia 

zakończenia naboru tj. do dnia 29 lutego  2016 r.

Str. 15 

Część 4.1 pkt 4.1.2 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu 

to 24 maja 2016 r. Termin ten w uzasadnionych 

przypadkach może być wydłużony 

o maksymalnie 60 dni. 

 

Str. 15 

Część 4.1 pkt 4.1.2 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu 

to 21 czerwca 2016 r. Termin ten 

w uzasadnionych przypadkach może być 

wydłużony o maksymalnie 60 dni. 

 

Str. 60 

Część 6.3 

IP szacuje, że orientacyjny: 

 termin rozstrzygnięcie konkursu przypadnie 

na 24 maja 2016 r. 

W ciągu 7 dni od zakończenia naboru wniosków 

IP zamieści na stronie www.wup.pl 

harmonogram oceny wniosków. 

 

 

 

Str. 60 

Część 6.3 

IP szacuje, że orientacyjny: 

 termin rozstrzygnięcie konkursu przypadnie 

na 21 czerwca 2016 r. 

W ciągu 7 dni od zakończenia naboru wniosków 

IP zamieści na stronie www.wup.pl 

harmonogram oceny wniosków. 

 


