KOMUNIKAT
Dnia: 28.12.2017 r.
Dotyczy ogłoszonego w dniu 29.08.2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego
i ustawicznego (Numer naboru RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/17).
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wydłuża termin składania wniosków do dnia
16 stycznia 2018 r. do godziny 15.30 (z wyznaczonego wcześniej na 02 stycznia 2018 r.).
Powyższe wynika z zapisów Regulaminu konkursu, który wskazuje, że „(…) niniejszy konkurs jest
uzupełnieniem interwencji EFS w ramach Działania 3.1 RPOWP 2014-2020. Warunkiem koniecznym
do otrzymania dofinansowania ze środków EFRR jest uzyskanie wsparcia lub jednoczesne ubieganie
się o dofinansowanie w ramach trwających naborów organizowanych przez IZ RPOWP
i w konsekwencji realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS – przedsięwzięcie
współfinansowane ze środków EFRR może stanowić jedynie uzupełnienie interwencji ze środków
EFS. W związku z tym, Wnioskodawca powinien wyczerpująco uwiarygodnić komplementarność
względem interwencji EFS. W tym celu, należy dokonać szczegółowego uzasadnienia konieczności
realizacji projektu ze środków EFRR, w szczególności poprzez wskazanie zakresu rzeczowego i celów
projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Działania 3.1 oraz wartości dodanej uzyskanej
w wyniku realizacji kompleksowego przedsięwzięcia. Uwzględniając powyższe, ocena projektów
będzie miała charakter warunkowy, lecz przed ewentualnym podpisaniem Umowy o dofinansowanie
Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego podpisanej
Umowy w ramach EFS (…)” oraz wydłużenia naboru w ramach Działania 3.1 Kształcenie
i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej (konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 finansowany z EFS).
Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie
konkursu w następujący sposób:
Pkt 9 Zasady wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie
Było: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29.09.2017 r. (dzień
otwarcia naboru) do dnia 02.01.2018 r. do godz. 15.30 (dzień zamknięcia naboru).
Obecnie: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29.09.2017 r.
(dzień otwarcia naboru) do dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.30 (dzień zamknięcia naboru).
Było:
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 05 stycznia 2018 r.
Obecnie:
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 19 stycznia 2018 r.
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