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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 

 

Lp. 

Rozdział/ 

Punkt/ 

Podpunkt 

Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1.  

VI. PROCEDURA 

NABORU, 

WERYFIKACJI 

WNIOSKÓW I 

OCENY 

PROJEKTÓW 

6.2. Zakończenie 

oceny i 

rozstrzygnięcie 

rundy 

konkursowej 

 

21. Informacja o wyborze projektów do 
dofinansowania, o którym mowa w pkt 
18 jest upubliczniana poprzez zmianę 
listy, o której mowa w pkt 10. W 
przypadku zmiany listy IOK jest 
zobowiązana do zamieszczania na niej 
dodatkowych informacji dotyczących 
podstawy przyznania dofinansowania 
innej niż w wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu w terminie nie dłuższym niż 7 
dni od dnia dokonania zmiany na liście.  

 
 

 

 

 

 

 

  

21. W związku z końcową fazą wdrażania 
RPO WL, wybór projektów do 
dofinansowania może objąć projekty, dla 
których środki w konkursie nie są 
wystarczające na ich dofinansowanie we 
wnioskowanej kwocie. Wówczas, za 
zgodą Wnioskodawcy, projekt może być 
wybrany do dofinansowania z 
uwzględnieniem obniżonego poziomu 
dofinansowania, bez zmiany zakresu 
realizacji projektu. W takiej sytuacji 
obowiązuje procedura opisana w pkt 1 
Podrozdziału 6.3. Wnioskodawcy nie 
przysługuje w przyszłości roszczenie o 
zwiększenie dofinansowania w 
projekcie, poza możliwościami 
wskazanymi w Umowie o dofinasowanie 
projektu. 
W przypadku braku zgody 
Wnioskodawcy na dofinansowanie 
projektu z uwzględnieniem obniżonego 
poziomu dofinansowania, ZWL może 
przeznaczyć dostępną alokację na 
dofinansowanie kolejnych projektów 
znajdujących się na zatwierdzonej przez 
ZWL Liście ocenionych projektów, 
zgodnie z kolejnością wynikającą z liczby 

Zmiana wynika z wprowadzenia 
procedury dotyczącej możliwości 
wyboru do dofinansowania projektu z 
uwzględnieniem obniżonego poziomu 
dofinansowania  
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uzyskanych punktów. Brak zgody 
Wnioskodawcy na obniżenie poziomu 
dofinansowania jest traktowany jako 
rezygnacja z podpisania umowy na tym 
etapie.  
Jeśli kolejny Wnioskodawca nie wyrazi 
zgody na obniżenie poziomu 
dofinansowania projektu procedura 
opisana powyżej może mieć 
zastosowanie do kolejnego projektu na 
ww. liście.  
W zależności od dostępności środków w 
ramach alokacji procedura opisana 
powyżej może być stosowana ponownie. 

2.  

VI. PROCEDURA 

NABORU, 

WERYFIKACJI 

WNIOSKÓW I 

OCENY 

PROJEKTÓW 

6.2. Zakończenie 

oceny i 

rozstrzygnięcie 

rundy 

konkursowej 

 

Pkt. 21-24 Pkt. 22-25 Zmiana numeracji w związku ze zmianą 
brzmienia pkt. 21, o której mowa 
powyżej 

3.  

VI. PROCEDURA 

NABORU, 

WERYFIKACJI 

WNIOSKÓW I 

OCENY 

PROJEKTÓW 

6.3. Umowa o 

dofinasowanie 

Pkt 9 

9. Po rozstrzygnięciu konkursu, a przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie 
wnioskodawca w ograniczonym 
zakresie może wprowadzić w projekcie 
zmiany. Zmiany, które wnioskodawca 
może wprowadzić do projektu mogą 
dotyczyć np. zmiany nazwy 
wnioskodawcy, zmiany adresu siedziby 
wnioskodawcy (w przypadku, gdy nie 
stanowi ona lokalizacji projektu), zmiany 
ram czasowych ponoszenia wydatków w 

9. Co do zasady, po rozstrzygnięciu 
konkursu, a przed zawarciem umowy 
o dofinansowanie nie jest 
dopuszczalne dokonywanie 
jakichkolwiek zmian w projekcie. W 
szczególnych przypadkach IOK 
dopuszcza możliwość aktualizacji 
wniosku o dofinansowanie projektu 
wyłącznie w zakresie danych 
dotyczących wnioskodawcy 
(beneficjenta) i/lub partnera, zawartych 

Zmiana wynika z wprowadzenia 
procedury dotyczącej możliwości 
wyboru do dofinansowania projektu z 
uwzględnieniem obniżonego poziomu 
dofinansowania 
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ramach projekty itp., o ile zmiany te nie 
dotyczą zapisów/elementów we 
wniosku o dofinansowanie, które 
podlegały ocenie przez kryteria. W 
ramach zmian wnioskodawca nie 
może dokonywać modyfikacji 
zapisów we wniosku w innym 
zakresie niż wskazanym przez IOK. 
W przypadku dokonania zmian we 
wniosku o dofinansowanie po dniu 
złożenia poprawnych i kompletnych 
załączników do umowy, termin na 
zawarcie umowy o dofinansowanie 
liczony jest od dnia złożenia przez 
wnioskodawcę poprawnie zmienionego 
wniosku o dofinansowanie. 

 

w części II: Wnioskodawca (Beneficjent) 
formularza wniosku o dofinansowanie, o 
ile zmiany te nie dotyczą 
zapisów/elementów we wniosku o 
dofinansowanie, które podlegały 
ocenie przez kryteria.  
W ramach aktualizacji wnioskodawca 
nie może dokonywać modyfikacji 
zapisów we wniosku w innym 
zakresie niż wskazanym przez IOK. 
W przypadku dokonania aktualizacji 
wniosku o dofinansowanie po dniu 
złożenia poprawnych i kompletnych 
załączników do umowy, termin na 
zawarcie umowy o dofinansowanie 
liczony jest od dnia złożenia  
przez wnioskodawcę poprawnie 
zaktualizowanego wniosku o 
dofinansowanie. 
W przypadku o którym mowa w 
podrozdziale 6.2, pkt 21 dopuszcza się 
zmiany związane z obniżeniem poziomu 
dofinansowania ze względu na 
niewystarczające środki w konkursie, 
bez zmiany zakresu realizacji projektu. 
W takiej sytuacji obowiązuje procedura 
postępowania opisana w pkt 1 
niniejszego podrozdziału. 

 


