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                                                                                                                     Białystok, 10.08.2016 r. 

 

 

Komunikat dotyczący naboru 

nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16 

ogłoszonego w ramach  

Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 

 

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległy załączniki do Wezwania: Załącznik nr 1 (Instrukcja 

wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji lokalnej grupy działania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020), Załącznik nr 4 (Wzór karty weryfikacji 

wniosków w ramach RLKS) oraz Załącznik nr 5 (Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie 

projektu na koszty bieżące i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania).   

 

Zmiany w Załączniku nr 4 oraz w Załączniku nr 5 do Wezwania wynikają z aktualizacji Instrukcji 

Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020.      

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji lokalnej grupy działania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uległa zmianie w zakresie niżej 

wymienionym: 

Było: 

Uwaga: Zadania należy wskazywać w każdym roku realizacji projektu (jeśli dotyczy) tj. w nazwie Zadania 

wpisując rok jego realizacji; np. Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością, w tym prowadzenie 

strony internetowej na potrzeby realizacji LSR w roku 2016; Realizacja Planu Komunikacji  

z lokalną społecznością, w tym prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR w roku 2017 itd. W 

ten sposób również Działania, które dotyczą Zadania, będą odnosiły się do danego roku realizacji danego 

Zadania. 

Jest: 

Uwaga: Zadania można wskazywać w każdym roku realizacji projektu (jeśli dotyczy) tj. w nazwie Zadania 

wpisując rok jego realizacji; np. Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością, w tym prowadzenie 

strony internetowej na potrzeby realizacji LSR w roku 2016; Realizacja Planu Komunikacji  

z lokalną społecznością, w tym prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR w roku 2017 itd. W 

ten sposób również Działania, które dotyczą Zadania, będą odnosiły się do danego roku realizacji danego 

Zadania. Zadania można wskazywać również bez podziału na lata, tj. łącznie dla roku 2016 i 2017. 

 


