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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 

 

Lp. 

Rozdział/ 

Punkt/ 

Podpunkt 

Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1.  

II. INFORMACJE 

O KONKURSIE 

2.5. Termin, 

forma i miejsce 

składania 

wniosków o 

dofinansowanie,  

pkt 1 

Nabór jest organizowany w trybie konkursowym. 
Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza że IOK 
prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów w sposób ciągły: 

od dnia 24 marca 2020 r. od godz. 7:30 

(otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru)  

do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 15:30 

(zamknięcie konkursu z zastrzeżeniem pkt 2-4). 

Za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 
należy uznać dzień wpływu wniosku do IOK  
w formie papierowej. 
 

 

 

 

 

 

Nabór jest organizowany w trybie konkursowym. 
Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza że IOK 
prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów w sposób ciągły: 

od dnia 24 kwietnia 2020 r. od godz. 7:30 

(otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru)  

do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 15:30 

(zamknięcie konkursu z zastrzeżeniem pkt 2-4). 

Za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 
należy uznać dzień wpływu wniosku do IOK  
w formie papierowej. 
 

Zmiany wynikają  
z zaistniałej sytuacji 
epidemiologicznej 
zakażeń koronawirusem 
oraz zaleceniami 
organizacji rządowych.  
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2.  

II. INFORMACJE 

O KONKURSIE 

2.5. Termin, 

forma i miejsce 

składania 

wniosków o 

dofinansowanie,  

pkt 5 

Runda konkursowa trwa 14 dni. Rundy 
konkursowe następują jedna po drugiej. Liczba 
rund konkursowych jest uzależniona od stopnia 
wykorzystania kwoty przeznaczonej  
na dofinansowanie w ramach konkursu. 

 
 

Nr rundy 

konkursowej 

Termin złożenia wniosku o 

dofinansowanie do IOK w 

ramach danej rundy 

konkursowej 

I runda 

konkursowa* 

24 marca 2020 r. – 7 kwietnia 

2020 r. 

Runda konkursowa trwa 14 dni. Rundy 
konkursowe następują jedna po drugiej. Liczba 
rund konkursowych jest uzależniona od stopnia 
wykorzystania kwoty przeznaczonej  
na dofinansowanie w ramach konkursu. 

 
 

Nr rundy 

konkursowej 

Termin złożenia wniosku o 

dofinansowanie do IOK w 

ramach danej rundy 

konkursowej 

I runda 

konkursowa* 

24 kwietnia 2020 r. – 7 maja 

2020 r. 

Zmiany wynikają  
z zaistniałej sytuacji 
epidemiologicznej 
zakażeń koronawirusem 
oraz zaleceniami 
organizacji rządowych. 

3.  

II. INFORMACJE 

O KONKURSIE 

2.5. Termin, 

forma i miejsce 

składania 

wniosków o 

dofinansowanie,  

pkt 8 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to 

lipiec 2021 r.  

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to 

sierpień 2021 r.  

Zmiany wynikają  
z zaistniałej sytuacji 
epidemiologicznej 
zakażeń koronawirusem 
oraz zaleceniami 
organizacji rządowych. 

4.  

II. INFORMACJE 

O KONKURSIE 

2.5. Termin, 

forma i miejsce 

składania 

wniosków o 

dofinansowanie,  

pkt 9 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia I rundy 

konkursowej to wrzesień 2020 r. 

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia I rundy 

konkursowej to październik 2020 r. 

 

Zmiany wynikają  
z zaistniałej sytuacji 
epidemiologicznej 
zakażeń koronawirusem 
oraz zaleceniami 
organizacji rządowych. 

 

  


