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Zapis przed zmianą (wersja 1.1) Zapis po zmianie 

Strona tytułowa 

Wersja 1.3 

Szczecin, dnia 17 maja 2022 r. 

Strona tytułowa 

Projekt Wersji 1.2 

Szczecin, dnia 22.08.2022 r. 

 

1.3.1. Konkurs ogłasza Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-

383 Szczecin zwany dalej Instytucją 

Organizującą Konkurs (IOK). IOK, ogłasza 

konkurs  nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 na 

projekty ukierunkowane na  wydłużenie 

aktywności zawodowej oraz niwelowanie ryzyka 

jej przerwania z powodów zdrowotnych  w 

ramach Osi Priorytetowej VI Rynek Pracy, 

Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych 

programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć 

zapobiegających istotnym problemom 

zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób 

negatywnie wpływających na rynek pracy, 

ułatwiających powroty do pracy, 

umożliwiających wydłużenie aktywności 

zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na 

badania profilaktyczne. Konkurs  został 

podzielony na rundy. Każda runda konkursu 

obejmuje nabór projektów, ocenę spełnienia 

kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie w 

zakresie wyboru projektów do dofinansowania. 

Konkurs obejmuje 3 rundy konkursowe, 

oznacza to, że zostały wyznaczone 3  terminy 

naboru wniosków. Co do zasady  IOK nie 

przewiduje skrócenia terminu naboru wniosków 

w ramach rozpoczętych  rund konkursu. IOK 

może podjąć  decyzję o nieuruchamianiu 

kolejnej rundy. Decyzja o organizacji trzeciej 

rundy konkursu będzie uzależniona od stopnia 

wykorzystania alokacji przez projekty wyłonione 

z poprzednich rozstrzygniętych rund oraz 

dostępności środków na działaniu. Po każdej 

rundzie konkursu IOK opublikuje listę projektów, 

o której mowa w art. 46 ust.3 ustawy. W każdej 

rundzie konkursu obowiązują te same 

standardy oceny i takie same kryteria wyboru 

projektów wskazane w niniejszym regulaminie 

konkursu. 

1.3.1. Konkurs ogłasza Wojewódzki Urząd Pracy 

w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 

Szczecin zwany dalej Instytucją Organizującą 

Konkurs (IOK). IOK, ogłasza konkurs  nr 

RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 na projekty 

ukierunkowane na  wydłużenie aktywności 

zawodowej oraz niwelowanie ryzyka jej przerwania 

z powodów zdrowotnych  w ramach Osi 

Priorytetowej VI Rynek Pracy, Działania 6.8 

Wdrożenie kompleksowych programów 

zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających 

istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz 

dotyczących chorób negatywnie wpływających na 

rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, 

umożliwiających wydłużenie aktywności 

zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na 

badania profilaktyczne. Konkurs  został podzielony 

na rundy. Każda runda konkursu obejmuje nabór 

projektów, ocenę spełnienia kryteriów wyboru 

projektów i rozstrzygnięcie w zakresie wyboru 

projektów do dofinansowania. Konkurs obejmuje 3 

rundy konkursowe, oznacza to, że zostały 

wyznaczone 3  terminy naboru wniosków. Co do 

zasady  IOK nie przewiduje skrócenia terminu 

naboru wniosków w ramach rozpoczętych  rund 

konkursu. IOK może podjąć  decyzję o 

nieuruchamianiu kolejnej rundy. Po każdej rundzie 

konkursu IOK opublikuje listę projektów, o której 

mowa w art. 46 ust.3 ustawy. W każdej rundzie 

konkursu obowiązują te same standardy oceny i 

takie same kryteria wyboru projektów wskazane w 

niniejszym regulaminie konkursu. 

2.3.1.  Kwota środków przeznaczona na 

dofinansowanie realizacji projektów w 

niniejszym konkursie wynosi łącznie: 4 

091 888,04 zł.,   

2.3.1. Kwota środków przeznaczona na 

dofinansowanie realizacji projektów w niniejszym 

konkursie wynosi łącznie: 9 117 121,76 zł.,   

z czego:   

http://www.wup.pl/


z czego:   

a) na I rundę konkursu przeznacza się 

środki w wysokości 2 142 355,48 zł. 

b) na II rundę konkursu przeznacza się 

środki w wysokości 974 766,28 zł. 

c) na III rundę konkursu przeznacza się 

środki w wysokości 974 766,28  zł. 

 

w tym: 

− wsparcie finansowe EFS:  

a) w I rundzie 2 142 355,48 zł. 

b) w II rundzie 974 766,28 zł. 

c) w III rundzie 974 766,28   zł. 

Uwaga: IOK może podjąć decyzję o wydłużeniu 

terminu naboru wniosków, tj. przeprowadzeniu 

kolejnych rund w konkursie. Informacja w tym 

zakresie zostanie opublikowana w 

odpowiednim wyprzedzeniem na stronie 

internetowej RPO WZ oraz Portalu Funduszy 

Europejskich 

a) na I rundę konkursu przeznacza się środki 

w wysokości 2 142 355,48 zł. 

b) na II rundę konkursu przeznacza się środki 

w wysokości 974 766,28 zł. 

c) na III rundę konkursu przeznacza się 

środki w wysokości 3 000 000,00  zł  

d) na IV rundę konkursu przeznacza się 

środki w wysokości 3 000 000,00 zł 

 

w tym: 

− wsparcie finansowe EFS:  

a) w I rundzie 2 142 355,48 zł. 

b) w II rundzie 974 766,28 zł. 

c) w III rundzie 3 000 000,00   zł.  

d) w IV rundzie 3 000 000,00 zł. 

  

Uwaga: IOK może podjąć decyzję o wydłużeniu 

terminu naboru wniosków, tj. przeprowadzeniu 

kolejnych rund w konkursie. Informacja w tym 

zakresie zostanie opublikowana w odpowiednim 

wyprzedzeniem na stronie internetowej RPO WZ 

oraz Portalu Funduszy Europejskich. 

 

3.1.2 Nabór wniosków i ich ocena 

prowadzone będą w podziale na rundy. 

Wniosek w systemie LSI2014 należy 

opublikować w terminie naboru właściwym dla 

danej rundy konkursowej : 

- I runda od dnia  22.04.2022 r. do 

dnia 23.05.2022 r. do godz. 

15:00:00  

- II runda od dnia 22.06.2022 r. do 

dnia 22.08.2022 r. do 

godz.15:00:00  

- III runda od dnia  23.08.2022 r.  do 

dnia 24.10.2022 r. do 

godz.15:00:00.  

Organizacja trzeciej rundy konkursowej jest 

uzależniona od stopnia wykorzystania 

alokacji przez projekty wyłonione z 

poprzednich rozstrzygniętych rund oraz 

dostępności środków na działaniu.  

 

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia 

naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 

rozpoczętych  rund konkursu. IOK zastrzega 

sobie możliwość podjęcia decyzji o 

nieuruchamianiu trzeciej rundy konkursowej. 

Decyzja o braku organizacji trzeciej rundy 

konkursu będzie uzależniona od stopnia 

3.1.2 Nabór wniosków i ich ocena prowadzone 

będą w podziale na rundy. Wniosek w systemie 

LSI2014 należy opublikować w terminie naboru 

właściwym dla danej rundy konkursowej : 

- I runda od dnia  22.04.2022 r. do dnia 

23.05.2022 r. do godz. 15:00:00  

- II runda od dnia 22.06.2022 r. do dnia 

22.08.2022 r. do godz.15:00:00  

- III runda od dnia  23.08.2022 r.  do 

dnia 24.10.2022 r. do godz.15:00:00.  

- IV runda od dnia 25.10.2022 r. do dnia 

25.11.2022 r. do godziny 15:00:00 

 

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru 

wniosków o dofinansowanie w ramach 

rozpoczętych  rund konkursu.  

Uwaga! Wnioski opublikowane w systemie 

LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia 

naboru danej rundy konkursowej  uznane będą 

za złożone po terminie. 

Na podstawie art.8 specustawy funduszowej w 

przypadku wniosków, które zostały złożone po 

terminie z powodów bezpośrednio związanych 

z wystąpieniem COVID-19, WUP w Szczecinie 

może uznać wniosek za złożony z zachowaniem 

terminu, jeśli wniosek został opublikowany nie 

później niż 14 dni po terminie oraz do wniosku 
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wykorzystania alokacji przez projekty wyłonione 

z poprzednich rozstrzygniętych rund oraz 

dostępności środków na działaniu.  Informacja o 

wystąpieniu ww. okoliczności  zostanie podana 

do publicznej wiadomości  z odpowiednim 

wyprzedzeniem, na stronach internetowych: 

https://rpo.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz na 

portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

Uwaga! Wnioski opublikowane w systemie 

LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego 

dnia naboru danej rundy konkursowej  

uznane będą za złożone po terminie. 

Na podstawie art.8 specustawy funduszowej w 

przypadku wniosków, które zostały złożone po 

terminie z powodów bezpośrednio 

związanych z wystąpieniem COVID-19, WUP 

w Szczecinie może uznać wniosek za złożony z 

zachowaniem terminu, jeśli wniosek został 

opublikowany nie później niż 14 dni po terminie 

oraz do wniosku dołączono uzasadnienie na 

temat powodów powstałego opóźnienia. 

Uzasadnienie w tej sprawie powinno zostać 

dołączone do wniosku o dofinansowanie w 

formie załącznika podpisanego przez osoby 

upoważnione (format  PDF lub JPG). Dokument  

powinien w pierwszej kolejności zostać  

podpisany przez osoby  upoważnione a 

następnie dokument (wszystkie strony 

dokumentu) powinien zostać zeskanowany lub 

sfotografowany  i zapisany w nieedytowalnym 

formacie (PDF lub JPG) uniemożliwiającym 

wprowadzenie zmian do jego treści.  

Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość 

skanu lub zdjęcia, gwarantując przy tym 

wyraźny odczyt i kompletność danych 

zawartych na dokumencie. Ostateczną decyzję 

w tym zakresie podejmuje WUP w Szczecinie. 

Wnioski o dofinansowanie złożone na 

podstawie art.8 uznawane są za złożone w 

ostatnim dniu pierwotnego terminu o ile 

uzasadnienie zostanie uznane przez IOK. 

Oznacza to, że dla wniosków złożonych po 

terminie na podstawie art.8 specustawy 

termin opublikowania wniosku w LSI 2014 

upływa w czternastym dniu opóźnienia tj.  

– 6.06.2022 r.  o godzinie 24:00:00 – w 

przypadku I rundy, 

– 5.09.2022 r.  o godzinie 24:00:00 - w 

przypadku II rundy, 

– 7.11.2022 r.  o godzinie 24:00:00 – w 

przypadku III rundy. 

dołączono uzasadnienie na temat powodów 

powstałego opóźnienia. Uzasadnienie w tej 

sprawie powinno zostać dołączone do wniosku o 

dofinansowanie w formie załącznika podpisanego 

przez osoby upoważnione (format  PDF lub JPG). 

Dokument  powinien w pierwszej kolejności zostać  

podpisany przez osoby  upoważnione a następnie 

dokument (wszystkie strony dokumentu) powinien 

zostać zeskanowany lub sfotografowany  i 

zapisany w nieedytowalnym formacie (PDF lub 

JPG) uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do 

jego treści.  Wnioskodawca zapewnia 

odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, 

gwarantując przy tym wyraźny odczyt i 

kompletność danych zawartych na dokumencie. 

Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje 

WUP w Szczecinie. Wnioski o dofinansowanie 

złożone na podstawie art.8 uznawane są za 

złożone w ostatnim dniu pierwotnego terminu o ile 

uzasadnienie zostanie uznane przez IOK. 

Oznacza to, że dla wniosków złożonych po 

terminie na podstawie art.8 specustawy termin 

opublikowania wniosku w LSI 2014 upływa w 

czternastym dniu opóźnienia tj.  

– 6.06.2022 r.  o godzinie 24:00:00 – w 

przypadku I rundy, 

– 5.09.2022 r.  o godzinie 24:00:00 - w 

przypadku II rundy, 

– 7.11.2022 r.  o godzinie 24:00:00 – w 

przypadku III rundy, 

- 9.12.2022 r.  o godzinie 24:00:00 – w 

przypadku IV rundy 

 

http://www.wup.pl/
https://rpo.wup.pl/
http://www.rpo.wzp.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

3.1.3 Termin złożenia pisemnego wniosku o 

przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w 

przypadku wpływu  na adres skrzynki 

elektronicznej (wskazanej  w części 3.1.8 

niniejszego Regulaminu), w terminie 5 dni od 

dnia zakończenia terminu naboru właściwej 

rundy konkursowej tj. 

a) do dnia 30.05.2022 r. w przypadku 

I rundy, 

b) do dnia 29.08.2022 r.  w przypadku 

II rundy, 

c)  do dnia 31.10.2022 r.  w przypadku 

III rundy. 

Uwaga! Za datę złożenia pisemnego 

wniosku o przyznanie pomocy uznaje się 

datę wpływu na adres skrzynki 

elektronicznej wskazanej w części 3.1.8 

niniejszego Regulaminu. Oznacza to, że 

termin wpływu  dokumentu na wskazany 

adres maila upływa wyznaczonego dnia o 

godzinie 24:00:00. 

Złożenia Formularza pisemnego 

wniosku o przyznanie pomocy do IOK należy 

dokonać elektronicznie z adresu mailowego 

wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o 

dofinansowanie projektu na adres skrzynki 

elektronicznej wskazanej  w części 3.1.8 

niniejszego Regulaminu. 

Dokument  powinien w pierwszej 

kolejności zostać  podpisany przez osoby  

upoważnione a następnie dokument (wszystkie 

strony dokumentu) powinien zostać 

zeskanowany lub sfotografowany  i zapisany w 

nieedytowalnym formacie (PDF lub JPG) 

uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do 

jego treści.  Wnioskodawca zapewnia 

odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, 

gwarantując przy tym wyraźny odczyt i 

kompletność danych zawartych na 

dokumencie, następnie obraz elektroniczny  

należy przesłać z adresu mailowego 

wskazanego w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o 

dofinansowanie projektu na wskazany w części 

3.1.8 Regulaminu adres skrzynki mailowej, 

podając w tytule:  

Wniosek w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Konkurs nr 

RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, runda nr 

1,2,lub 3.  

3.1.3. Termin złożenia pisemnego wniosku o 

przyznanie pomocy uznaje się za 

zachowany w przypadku wpływu  na 

adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  

w części 3.1.8 niniejszego Regulaminu), w 

terminie 5 dni od dnia zakończenia 

terminu naboru właściwej rundy 

konkursowej tj. 

d) do dnia 30.05.2022 r. w przypadku I 

rundy, 

e) do dnia 29.08.2022 r.  w przypadku II 

rundy, 

f)  do dnia 31.10.2022 r.  w przypadku III 

rundy, 

g) Do dnia 30.11.2022 r. w przypadku IV 

rundy. 

Uwaga! Za datę złożenia pisemnego 

wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę 

wpływu na adres skrzynki elektronicznej 

wskazanej w części 3.1.8 niniejszego 

Regulaminu. Oznacza to, że termin wpływu  

dokumentu na wskazany adres maila upływa 

wyznaczonego dnia o godzinie 24:00:00. 

Złożenia Formularza pisemnego wniosku 

o przyznanie pomocy do IOK należy dokonać 

elektronicznie z adresu mailowego wskazanego  w 

części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie 

projektu na adres skrzynki elektronicznej 

wskazanej  w części 3.1.8 niniejszego 

Regulaminu. 

Dokument  powinien w pierwszej 

kolejności zostać  podpisany przez osoby  

upoważnione a następnie dokument (wszystkie 

strony dokumentu) powinien zostać zeskanowany 

lub sfotografowany  i zapisany w nieedytowalnym 

formacie (PDF lub JPG) uniemożliwiającym 

wprowadzenie zmian do jego treści.  

Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość 

skanu lub zdjęcia, gwarantując przy tym wyraźny 

odczyt i kompletność danych zawartych na 

dokumencie, następnie obraz elektroniczny  

należy przesłać z adresu mailowego wskazanego 

w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie 

projektu na wskazany w części 3.1.8 Regulaminu 

adres skrzynki mailowej, podając w tytule:  

Wniosek w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Konkurs nr 

RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, runda nr 1,2,3 

lub 4.  
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IOK dokona  potwierdzenia odbioru ww. 

Dokumentu, wskazując w wiadomości zwrotnej 

datę i godzinę wpływu na skrzynkę 

elektroniczną po zweryfikowaniu czy adres 

mailowy z którego przysłano wiadomość jest 

tożsamy z adresem wskazanym   w części B 1.4 

i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu. 

Potwierdzenie zostanie przesłane na adres 

mailowy wskazany  w części B 1.4 i/lub B.7 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Wskazany przez Wnioskodawcę adres 

mailowy w części B1.4 i/lub B.7 wniosku o 

dofinansowanie projektu może zostać 

wykorzystany przez IOK do wszelkiej 

niezbędnej  komunikacji z Wnioskodawcą. 

 Na podstawie art.8 specustawy 

funduszowej w przypadku wniosków, które 

zostały złożone po terminie z powodów 

bezpośrednio związanych z wystąpieniem 

COVID-19, WUP w Szczecinie może uznać 

wniosek za złożony z zachowaniem terminu, 

jeśli pisemny wniosek o przyznanie pomocy 

został złożony nie później niż 14 dni po terminie 

oraz do pisemnego wniosku o przyznanie 

pomocy dołączono uzasadnienie na temat 

powodów powstałego opóźnienia. 

Uzasadnienie w tej sprawie powinno zostać 

dołączone do pisemnego wniosku o przyznanie 

pomocy  w formie załącznika podpisanego 

przez osoby upoważnione (format  PDF lub 

JPG). Dokument  powinien w pierwszej 

kolejności zostać  podpisany przez osoby  

upoważnione a następnie dokument (wszystkie 

strony dokumentu) powinien zostać 

zeskanowany lub sfotografowany  i zapisany w 

nieedytowalnym formacie (PDF lub JPG) 

uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do 

jego treści.  Wnioskodawca zapewnia 

odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, 

gwarantując przy tym wyraźny odczyt i 

kompletność danych zawartych na 

dokumencie. Ostateczną decyzję w tym 

zakresie podejmuje WUP w Szczecinie. 

Wnioski o dofinansowanie złożone na 

podstawie art.8 uznawane są za złożone w 

ostatnim dniu pierwotnego terminu o ile 

uzasadnienie zostanie uznane przez IOK. 

Oznacza to, że dla wniosków 

złożonych po terminie na podstawie art.8 

specustawy termin wpływu pisemnego 

wniosku o przyznanie pomocy na wskazany 

IOK dokona  potwierdzenia odbioru ww. 

Dokumentu, wskazując w wiadomości zwrotnej 

datę i godzinę wpływu na skrzynkę elektroniczną 

po zweryfikowaniu czy adres mailowy z którego 

przysłano wiadomość jest tożsamy z adresem 

wskazanym   w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o 

dofinansowanie projektu. Potwierdzenie zostanie 

przesłane na adres mailowy wskazany  w części B 

1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu.  

Wskazany przez Wnioskodawcę adres 

mailowy w części B1.4 i/lub B.7 wniosku o 

dofinansowanie projektu może zostać 

wykorzystany przez IOK do wszelkiej niezbędnej  

komunikacji z Wnioskodawcą. 

 Na podstawie art.8 specustawy 

funduszowej w przypadku wniosków, które zostały 

złożone po terminie z powodów bezpośrednio 

związanych z wystąpieniem COVID-19, WUP w 

Szczecinie może uznać wniosek za złożony z 

zachowaniem terminu, jeśli pisemny wniosek o 

przyznanie pomocy został złożony nie później niż 

14 dni po terminie oraz do pisemnego wniosku o 

przyznanie pomocy dołączono uzasadnienie na 

temat powodów powstałego opóźnienia. 

Uzasadnienie w tej sprawie powinno zostać 

dołączone do pisemnego wniosku o przyznanie 

pomocy  w formie załącznika podpisanego przez 

osoby upoważnione (format  PDF lub JPG). 

Dokument  powinien w pierwszej kolejności zostać  

podpisany przez osoby  upoważnione a następnie 

dokument (wszystkie strony dokumentu) powinien 

zostać zeskanowany lub sfotografowany  i 

zapisany w nieedytowalnym formacie (PDF lub 

JPG) uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do 

jego treści.  Wnioskodawca zapewnia 

odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, 

gwarantując przy tym wyraźny odczyt i 

kompletność danych zawartych na dokumencie. 

Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje 

WUP w Szczecinie. Wnioski o dofinansowanie 

złożone na podstawie art.8 uznawane są za 

złożone w ostatnim dniu pierwotnego terminu o ile 

uzasadnienie zostanie uznane przez IOK. 

Oznacza to, że dla wniosków złożonych 

po terminie na podstawie art.8 specustawy 

termin wpływu pisemnego wniosku o 

przyznanie pomocy na wskazany adres maila 

upływa w czternastym dniu opóźnienia tj.  

- 13.06.2022 r.  o godzinie 24:00:00 – w 

przypadku I rundy,  
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adres maila upływa w czternastym dniu 

opóźnienia tj.  

- 13.06.2022 r.  o godzinie 24:00:00 – 

w przypadku I rundy,  

- 12.09.2022 r.  o godzinie 24:00:00 – 

w przypadku II rundy,  

- 14.11.2022 r.  o godzinie 24:00:00 – w 

przypadku III rundy 

- 12.09.2022 r.  o godzinie 24:00:00 – w 

przypadku II rundy,  

- 14.11.2022 r.  o godzinie 24:00:00 – w 

przypadku III rundy , 

- 14.12.2022 r. o godzinie 24:00:00 – w 

przypadku IV rundy. 

 

3.2.2. Wzór wniosku o dofinansowanie 

stanowi załącznik nr 7.1 do niniejszego 

Regulaminu konkursu. 

Uwaga!  Wypełnienie wniosku o 

dofinansowanie w LSI2014 możliwe będzie od:  

a) od dnia 22.04.2022 r. - w przypadku I 

rundy, 

b) od dnia 22.06.2022 r. w przypadku II 

rundy, 

        c) od dnia 23.08.2022 r.  w przypadku III 

rundy. 

3.2.2. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi 

załącznik nr 7.1 do niniejszego Regulaminu 

konkursu. 

Uwaga!  Wypełnienie wniosku o 

dofinansowanie w LSI2014 możliwe 

będzie od:  

a) od dnia 22.04.2022 r. - w przypadku I 

rundy, 

b) od dnia 22.06.2022 r. w przypadku II 

rundy, 

c) od dnia 23.08.2022 r.  w przypadku III 

rundy , 

d) od dnia 25.10.2022 r. w przypadku IV 

rundy. 

 

 4.1.2. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia 

rundy konkursu to:  

a) 22.08.2022 r. w przypadku I rundy, 

b) 21.11.2022 r.  w przypadku II rundy, 

c) 30.12.2022 r.  w przypadku III 

rundy. 

Terminy te w uzasadnionych 

przypadkach mogą być wydłużone o 

maksymalnie 60 dni. 

 

4.1.2. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia rundy 

konkursu to:  

a) 22.08.2022 r. w przypadku I rundy, 

b) 21.11.2022 r.  w przypadku II rundy, 

c) 30.12.2022 r.  w przypadku III rundy , 

d) 20.02.2022 r. w przypadku IV rundy. 

Terminy te w uzasadnionych przypadkach mogą 

być wydłużone o maksymalnie 60 dni. 

 

4.1.3.1.Warunki formalne odnoszą się do 

kompletności, formy oraz terminu 

złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu. Weryfikacja odbywa się 

poprzez stwierdzenie spełnienia lub 

niespełnienia danego warunku.  

Termin – warunek formalny niepodlegający 

uzupełnieniu. Złożenie dokumentacji 

aplikacyjnej po terminie skutkuje 

pozostawieniem wniosku o dofinansowanie 

bez rozpatrzenia. Weryfikacja warunku polega 

na sprawdzeniu, czy: 

✓ wniosek o dofinansowanie został 

opublikowany w systemie LSI2014 w 

terminie naboru właściwej rundy, tj.: 

a) w I rundzie od dnia 22.04.2022 

r. do dnia 23.05.2022 r. do 

godziny 15:00:00  

4.1.3.1.Warunki formalne odnoszą się do 

kompletności, formy oraz terminu złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja odbywa się poprzez 

stwierdzenie spełnienia lub niespełnienia 

danego warunku.  

Termin – warunek formalny niepodlegający 

uzupełnieniu. Złożenie dokumentacji 

aplikacyjnej po terminie skutkuje 

pozostawieniem wniosku o dofinansowanie 

bez rozpatrzenia. Weryfikacja warunku polega na 

sprawdzeniu, czy: 

✓ wniosek o dofinansowanie został 

opublikowany w systemie LSI2014 w 

terminie naboru właściwej rundy, tj.: 

d) w I rundzie od dnia 22.04.2022 r. 

do dnia 23.05.2022 r. do godziny 

15:00:00  
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b) w II rundzie  od dnia 

22.06.2022 r. do dnia 

22.08.2022 r. do godziny 

15:00:00   

c) w III rundzie od dnia  

23.08.2022 r.  do dnia 

24.10.2022 r. do godziny 

15:00:00  

lub 

czy wniosek o dofinansowanie został 

opublikowany w systemie LSI2014 w terminie 

wskazanym w wezwaniu do 

uzupełnienia/poprawy wniosku. 

✓ pisemny wniosek o przyznanie pomocy 

wpłynął do IOK w terminie 5 dni od 

dnia zakończenia terminu naboru 

właściwej rundy  tj.: 

a) w przypadku I rundy 

do dnia 30.05.2022 r., 

do godziny 24:00:00, 

b) w przypadku II rundy 

do dnia 29.08.2022 r., 

do godziny 24:00:00, 

c) w przypadku III rundy 

do dnia 31.10.2022 r., 

do godziny 24:00:00, 

lub  

czy oświadczenie o wprowadzeniu 

uzupełnień/poprawy dokumentacji aplikacyjnej 

wpłynęło w terminie wskazanym w wezwaniu do 

uzupełnienia/poprawy wniosku.  

 

 

W przypadku wniosków, które zostały złożone 

po terminie na podstawie art.8 specustawy 

funduszowej obowiązują zasady określone w 

części  3.1.2 i 3.1.3 niniejszego regulaminu 

konkursu.  

Zasady określone w częściach 3.1.2 i 3.1.3 

dotyczące  wniosków złożonych z 

zastosowaniem art.8 specustawy funduszowej 

obowiązują również w  przypadku korekty 

wniosku. W przypadku korekty wniosku 

stosowne uzasadnienie należy dołączyć do 

wniosku/oświadczenia o wprowadzeniu 

uzupełnień poprawy dokumentacji aplikacyjnej.  

Termin na opublikowanie skorygowanego 

wniosku w LSI2014 oraz termin wpływu 

oświadczenia o wprowadzeniu uzupełnień 

poprawy na wskazany adres maila upływa w 

e) w II rundzie  od dnia 22.06.2022 r. 

do dnia 22.08.2022 r. do godziny 

15:00:00   

f) w III rundzie od dnia  23.08.2022 

r.  do dnia 24.10.2022 r. do 

godziny 15:00:00  

g) w IV rundzie od dnia 25.10.2022 r. 

do dnia 25.11.2022 r. do godziny 

15:00:00 

lub 

czy wniosek o dofinansowanie został 

opublikowany w systemie LSI2014 w terminie 

wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia/poprawy 

wniosku. 

✓ pisemny wniosek o przyznanie pomocy 

wpłynął do IOK w terminie 5 dni od dnia 

zakończenia terminu naboru właściwej 

rundy  tj.: 

a) w przypadku I rundy do 

dnia 30.05.2022 r., do 

godziny 24:00:00, 

b) w przypadku II rundy do 

dnia 29.08.2022 r., do 

godziny 24:00:00, 

c) w przypadku III rundy do 

dnia 31.10.2022 r., do 

godziny 24:00:00, 

d) w przypadku IV rundy do 

30.11.2022 r. do godziny 

24:00:00, 

lub  

czy oświadczenie o wprowadzeniu 

uzupełnień/poprawy dokumentacji aplikacyjnej 

wpłynęło w terminie wskazanym w wezwaniu do 

uzupełnienia/poprawy wniosku.  

 

 

W przypadku wniosków, które zostały złożone po 

terminie na podstawie art.8 specustawy 

funduszowej obowiązują zasady określone w 

części  3.1.2 i 3.1.3 niniejszego regulaminu 

konkursu.  

Zasady określone w częściach 3.1.2 i 3.1.3 

dotyczące  wniosków złożonych z zastosowaniem 

art.8 specustawy funduszowej obowiązują również 

w  przypadku korekty wniosku. W przypadku 

korekty wniosku stosowne uzasadnienie należy 

dołączyć do wniosku/oświadczenia o 

wprowadzeniu uzupełnień poprawy dokumentacji 

aplikacyjnej.   
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czternastym dniu opóźnienia o godzinie 

24:00:00. 

 

Uwaga! 

Weryfikacja  terminu polega również na 

sprawdzeniu, czy wniosek o dofinansowanie 

oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy o 

tożsamych sumach kontrolnych wpłynęły w 

terminach naboru właściwych dla danej rundy.  

Oznacza to, że: 

− w ramach I rundy oceniane będą 

projekty, które zostaną opublikowane 

w LSI2014 w terminie naboru I rundy i 

których  pisemny wniosek o przyznanie 

pomocy wpłynie do WUP w Szczecinie 

w terminie wskazanym w części 3.1.3 

pkt a) niniejszego Regulaminu, 

− w ramach II rundy oceniane będą 

projekty, które zostaną opublikowane 

w LSI2014 w terminie naboru II rundy i 

których  pisemny wniosek o przyznanie 

pomocy wpłynie do WUP w Szczecinie 

w terminie wskazanym w części 3.1.3 

pkt b) niniejszego Regulaminu, 

− w ramach III rundy oceniane będą 

projekty, które zostaną opublikowane 

w LSI2014 w terminie naboru III rundy i 

których  pisemny wniosek o przyznanie 

pomocy wpłynie do WUP w Szczecinie 

w terminie wskazanym w części 3.1.3 

pkt c) niniejszego Regulaminu. 

(…) 

 

Termin na opublikowanie skorygowanego wniosku 

w LSI2014 oraz termin wpływu oświadczenia o 

wprowadzeniu uzupełnień poprawy na wskazany 

adres maila upływa w czternastym dniu opóźnienia 

o godzinie 24:00:00. 

 

Uwaga! 

Weryfikacja  terminu polega również na 

sprawdzeniu, czy wniosek o dofinansowanie oraz 

pisemny wniosek o przyznanie pomocy o 

tożsamych sumach kontrolnych wpłynęły w 

terminach naboru właściwych dla danej rundy.  

Oznacza to, że: 

− w ramach I rundy oceniane będą projekty, 

które zostaną opublikowane w LSI2014 w 

terminie naboru I rundy i których  pisemny 

wniosek o przyznanie pomocy wpłynie do 

WUP w Szczecinie w terminie 

wskazanym w części 3.1.3 pkt a) 

niniejszego Regulaminu, 

− w ramach II rundy oceniane będą 

projekty, które zostaną opublikowane w 

LSI2014 w terminie naboru II rundy i 

których  pisemny wniosek o przyznanie 

pomocy wpłynie do WUP w Szczecinie w 

terminie wskazanym w części 3.1.3 pkt b) 

niniejszego Regulaminu, 

− w ramach III rundy oceniane będą 

projekty, które zostaną opublikowane w 

LSI2014 w terminie naboru III rundy i 

których  pisemny wniosek o przyznanie 

pomocy wpłynie do WUP w Szczecinie w 

terminie wskazanym w części 3.1.3 pkt c) 

niniejszego Regulaminu. 

− w ramach IV rundy oceniane będą 

projekty, które zostaną opublikowane w 

LSI2014 w terminie naboru IV rundy i 

których  pisemny wniosek o przyznanie 

pomocy wpłynie do WUP w Szczecinie w 

terminie wskazanym w części 3.1.3 pkt d) 

niniejszego Regulaminu. 

(…) 

6.3. Termin rozstrzygnięcia 

IP RPO szacuje, że orientacyjny termin 

rozstrzygnięcia każdej z rund konkursu 

przypadnie na: 

a) 22.08.2022 r. w przypadku I rundy, 

b) 21.11.2022 r.  w przypadku II rundy, 

     c) 30.12.2022 r.  w przypadku III rundy. 

6.3. Termin rozstrzygnięcia 

IP RPO szacuje, że orientacyjny termin 

rozstrzygnięcia każdej z rund konkursu przypadnie 

na: 

a) 22.08.2022 r. w przypadku I rundy, 

b) 21.11.2022 r.  w przypadku II rundy, 

c) 30.12.2022 r.  w przypadku III rundy, 
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d) 20.02.2022 r. w przypadku IV rundy. 

Przypisy dolne: 

Organizacja trzeciej rundy konkursowej jest 

uzależniona od stopnia wykorzystania alokacji 

przez projekty wyłonione z poprzednich 

rozstrzygniętych rund oraz dostępności 

środków na działaniu. 

W całym dokumencie usunięto wszystkie przypisy 

dolne o niżej wymienionej treści: 

Organizacja trzeciej rundy konkursowej jest 

uzależniona od stopnia wykorzystania alokacji 

przez projekty wyłonione z poprzednich 

rozstrzygniętych rund oraz dostępności środków 

na działaniu 
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