KOMUNIKAT
Dnia: 30.01.2020 r.
Dotyczy: naboru nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka
niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ
projektu: Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną
polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach
mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z
wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym
działalność rolnicza.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa
Podlaskiego w dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2020 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu
składania wniosków do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 15.00 (pierwotny termin wyznaczono na
14 lutego 2020 r.).
Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie
konkursu w następujący sposób:
Pkt 10.1 Podstawowe zasady składania wniosków o dofinansowanie
Było: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2019 r.
od godz. 08.00 (dzień otwarcia naboru) do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 15.00.
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie
projektu w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 19 lutego 2020 r.
Obecnie: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia
2019 r. od godz. 08.00 (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 15.00.
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie
projektu w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 4 marca 2020 r.

