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Lp.  
Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga (Działanie, 

pkt tabeli, itp.) 
 

 
                             Zapis przed zmianą 

 

 
           Zapis po zmianie 

 

1 

 
Pierwsza strona  Regulaminu 

dwuetapowego konkursu 
zamkniętego nr 

RPSW.07.02.00-IZ.00-26-
078/16 

 
 

Termin naboru „30.12.2016r.-28.02.2017r.” 
Termin naboru „30.12.2016r.-

30.03.2017r.” 

2 

Regulamin dwuetapowego 
konkursu zamkniętego nr 
RPSW.07.02.00-IZ.00-26-
078/16, § 9 ust. 6– str. 21 

 

„Przewidywany termin rozstrzygnięcia 
konkursu: sierpień 2017 rok”  

 

„Przewidywany termin rozstrzygnięcia 
konkursu: wrzesień 2017 rok”  

 

3 

Regulamin dwuetapowego 
konkursu zamkniętego nr 
RPSW.07.02.00-IZ.00-26-

078/16, § 10 ust. 2– str. 22 
 

„Nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów prowadzony będzie od dnia 
30.12.2016r. (dzień otwarcia naboru) do 
dnia 28.02.2017r. (do godz. 15.00 – dzień 
zamknięcia naboru)”  

 

 „Nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów prowadzony będzie od dnia 
30.12.2016r. (dzień otwarcia naboru) do 
dnia 30.03.2017r. (do godz. 15.00 – dzień 
zamknięcia naboru)”. 

 

4 

Regulamin dwuetapowego 
konkursu zamkniętego nr 
RPSW.07.02.00-IZ.00-26-

078/16, § 10 ust. 5– str. 22 
 

„Wersję elektroniczną wniosku o 
dofinansowanie projektu należy składać 
poprzez LSI od dnia 30.12.2016r. (od 
godziny 7.30) do dnia 28.02.2017r. (do 
godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w 
ostatnim dniu naboru, możliwość 

„Wersję elektroniczną wniosku o 
dofinansowanie projektu należy składać 

poprzez LSI od dnia 30.12.2016r. (od 
godziny 7.30) do dnia 30.03.2017r. (do 

godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w 
ostatnim dniu naboru, możliwość 
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wysłania wersji elektronicznej wniosku w 
systemie LSI zostanie zablokowana). 
Natomiast wniosek o dofinansowanie w 
wersji papierowej wraz  
z wymaganymi załącznikami, należy 
składać w siedzibie Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego również od 
poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7:30 do 15:30 w 
Sekretariacie Naboru Wniosków II (III 
piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w 
ostatnim dniu naboru tj. 28.02.2017r., 
złożenie wniosku w wersji papierowej 
będzie możliwe do godz. 15.00.”  

 

wysłania wersji elektronicznej wniosku w 
systemie LSI zostanie zablokowana). 

Natomiast wniosek o dofinansowanie w 
wersji papierowej wraz  

z wymaganymi załącznikami, należy składać 

w siedzibie Departamentu Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego również od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w 
Sekretariacie Naboru Wniosków II (III 

piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w 

ostatnim dniu naboru tj. 30.03.2017r., 
złożenie wniosku w wersji papierowej 

będzie możliwe do godz. 15.00.” 

5 

Regulamin dwuetapowego 
konkursu zamkniętego nr 
RPSW.07.02.00-IZ.00-26-

078/16, § 6 ust. 2 lit. a– str. 14-
15 

 

 "(…) Do wydatków kwalifikowalnych w 
ramach niniejszego konkursu, wyłącznie w 
przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone niżej wymienione 
koszty: roboty budowlane  

(w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 

1409,  
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 roku  
w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. 

z 2012r. poz. 1372) do wysokości 30% 

"(…) Do wydatków kwalifikowalnych w 
ramach niniejszego konkursu, wyłącznie 
w przypadku przyjęcia projektu do 
realizacji, mogą zostać zaliczone niżej 
wymienione koszty: roboty budowlane 
(w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 
2013r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie 
wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 
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kosztów kwalifikowalnych.  
W powyższym limicie mieszczą się również 

zakupy materiałów budowlanych i/lub zakup 
nieruchomości (z zastrzeżeniem, iż zakup 
nieruchomości nie może przekraczać 10% 
kosztów kwalifikowalnych projektu) (…)” 

2012r. poz. 1372), - zakup 
nieruchomości z zastrzeżeniem, iż zakup 
nieruchomości nie może przekraczać 
10% kosztów kwalifikowalnych projektu 
(…).” 

 

6 
Ogłoszenie konkursowe  

 punkt V 

 „Wersję elektroniczną wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu należy 
składać poprzez LSI od dnia 30.12.2016 

roku (od godziny 7.30) do dnia 28.02.2017 
roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 

w ostatnim dniu naboru, możliwość 
wysłania wersji elektronicznej wniosku w 

systemie LSI zostanie zablokowana).” 

„Wersję elektroniczną wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu należy 

składać poprzez LSI od dnia 30.12.2016 
roku (od godziny 7.30) do dnia 

30.03.2017 roku (do godziny 12:00 - po 
godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, 

możliwość wysłania wersji elektronicznej 
wniosku w systemie LSI zostanie 

zablokowana)” 

7 
Ogłoszenie konkursowe  

 punkt V 

„Wnioski o dofinansowanie w wersji 
papierowej wraz z wymaganymi 

załącznikami, należy składać w siedzibie 
Departamentu Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego również 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 

7:30 do 15:30  
w Sekretariacie Naboru Wniosków II (III 
piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w 

ostatnim dniu naboru tj. 28 lutego 2017r., 
złożenie wniosku w wersji papierowej 

będzie możliwe do godz. 15.00. Po 
wyznaczonej godzinie wnioski nie będą 

„Wnioski  
o dofinansowanie w wersji papierowej 

wraz z wymaganymi załącznikami, należy 
składać w siedzibie Departamentu 

Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego również od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 
7:30 do 15:30  

w Sekretariacie Naboru Wniosków II (III 
piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że  
w ostatnim dniu naboru tj. 30 marca 

2017r., złożenie wniosku  
w wersji papierowej będzie możliwe do 
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przyjmowane” godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie 
wnioski nie będą przyjmowane” 

8 
Ogłoszenie konkursowe   

 punkt VIII 

„Orientacyjny termin rozstrzygnięcia 
konkursu przypada na sierpień 2017 roku, 
pod warunkiem nie przedłużenia terminów 

oceny przez Marszałka 
Województwa/Członka Zarządu (stosowna 

informacja w tej sprawie zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej 

www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl)”   

„Orientacyjny termin rozstrzygnięcia 
konkursu przypada na wrzesień 2017 
roku, pod warunkiem nie przedłużenia 
terminów oceny przez Marszałka 
Województwa/Członka Zarządu 
(stosowna informacja w tej sprawie 
zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.2014-2020.rpo-
swietokrzyskie.pl, 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl)”. 

 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

