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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr  RPDS.04.03.04-IP.03-02-355/19 

dla Poddziałania  4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (samorządowe Instytucje Kultury) 

 

Zmiany obowiązują od 5 czerwca 2019 r. 

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1.  
str. 17, pkt 

8 
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 371 813 euro, tj. 

1 596 714 zł (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku 

Centralnego (EBC) obowiązującym w maju 2019 r., 1 euro = 4, 

2944 zł – kurs z dnia 29 kwietnia 2019 r.), w tym na procedurę 

odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.  

W sytuacji gdy w naborze nie ma negatywnie ocenionych 

projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja 

pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości 

wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną 

kwotę alokacji przeznaczonej na nabór. 

Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).   

(…) 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 907 394 euro, tj. 3 897 347, 96 

zł (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 

obowiązującym w czerwcu 2019 r., 1 euro = 4, 2951 zł – kurs z dnia 28 

maja 2019 r.), w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty 

przeznaczonej na konkurs.  

Wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania nie może być 

większa niż alokacja przeznaczona na konkurs pomniejszona o kwotę 

przeznaczoną na procedurę odwoławczą, tj. nie może przekraczać 

kwoty 3 312 745, 77 zł.  

W sytuacji gdy w naborze nie ma negatywnie ocenionych projektów na 

żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie 

w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może 

zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór. 
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 (…) 

 
Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr naboru RPDS.04.03.04-IP.03-02-355/19 dla Poddziałania  4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW polegają na zwiększeniu 
dostępnej w naborze alokacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji projektów.  

 
Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

 
 
 
Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-355/19 – tekst jednolity. 
2. Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-355/19 – tekst jednolity.  

 

 

 

ZATWIERDZAM 

Podpis i pieczęć: 

 

Wałbrzych, ………………………….. r. 


