Białystok, 28 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT
w sprawie przesunięcia terminu zamknięcia naboru nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/20
ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 1.4.1 Promocja
przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny
inwestycyjne
W związku z prośbami potencjalnych Wnioskodawców i zgłaszanymi przez nich trudnościami
z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu
28 kwietnia 2020 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do
dnia 15 maja 2020 r. do godziny 15.30 (pierwotny termin wyznaczono na 30 kwietnia 2020
r.).
Powyższa zmiana skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu
w następujący sposób:
10. Zasady wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie
10.1 Podstawowe zasady składania wniosków o dofinansowanie
Było:
(…)
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia
31 stycznia 2020 r. od godz. 07.30 (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 kwietnia 2020 r. do
godz. 15.00 (dzień zamknięcia naboru). Zachowanie powyższego terminu oznacza
przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą
najnowszej wersji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020
(GWA2014) dostępnej w momencie składania wniosku.
(…)
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku
o dofinansowanie 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 6 maja 2020 r. do:
Obecnie:
(…)
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia
31 stycznia 2020 r. od godz. 07.30 (dzień otwarcia naboru) do dnia 15 maja 2020 r. do godz.
15.30 (dzień zamknięcia naboru). Zachowanie powyższego terminu oznacza przesłanie
wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą najnowszej
wersji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014)
dostępnej w momencie składania wniosku.
(…)
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku
o dofinansowanie 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 20 maja 2020 r. do:

