Dnia: 13.02.2018 r.
KOMUNIKAT
w sprawie zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu z Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa - budowa i przebudowa
terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T Osi Priorytetowej IV. Poprawa
dostępności transportowej RPOWP 2014-2020
(Nr naboru: RPPD.04.02.00-IZ.00-20-001/18)
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego, na
posiedzeniu w dniu 13.02.2018 r. podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji na dofinansowanie
projektów w ramach planowanego do ogłoszenia konkursu z obecnego poziomu 20 000 000,00
PLN1 do 40 000 000,00 PLN.
Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie
konkursu w następujący sposób:
Pkt 5. Intensywność wsparcia i finansowanie projektów
Było: Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w
wysokości nie większej niż 20 000 000,00 PLN.
Po zmianie: Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki
w wysokości nie większej niż 40 000 000,00 PLN.
Jednocześnie, w związku z faktem, że przedmiotowy konkurs ogłoszono w dniu 30.11.2017 r.,
a nabór wniosków wyznaczono do dnia 28.02.2018 r., celem umożliwienia aplikowania o wsparcie
dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, za zasadne uznaje się przedłużenie terminu
naboru wniosków o dofinansowanie zgodnie z poniższym. Działanie to pozwoli na zachowanie
zgodności z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, w treści którego wskazano, że do czasu
rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób
skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców.
Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie
konkursu w następujący sposób:
Pkt 8.2 Harmonogram konkursu
Było: Uwzględniając ww. etapy wyboru projektów w ramach niniejszego konkursu, szacuje się
następujące terminy ich realizacji:
Etap 1: listopad 2017 r.,
Etap 2: styczeń - luty 2018 r.,
Etap 3: marzec 2018 r.,
Etap 4: kwiecień - czerwiec 2018 r.,
Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok
2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Uchwała
nr 270/3806/2018 z dnia 06 lutego 2018 r.)
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Etap 5: czerwiec 2018 r.,
Etap 6: czerwiec 2018 r.,
Etap 7: lipiec 2018 r.
Po zmianie: Uwzględniając ww. etapy wyboru projektów w ramach niniejszego konkursu, szacuje
się następujące terminy ich realizacji:
Etap 1: listopad 2017 r.,
Etap 2: styczeń - marzec 2018 r.,
Etap 3: kwiecień 2018 r.,
Etap 4: kwiecień - czerwiec 2018 r.,
Etap 5: czerwiec 2018 r.,
Etap 6: czerwiec 2018 r.,
Etap 7: lipiec 2018 r.
Pkt 10.1 Podstawowe zasady składania wniosków o dofinansowanie
Było: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 02 stycznia 2018
r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 15.30.
Po zmianie: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 02 stycznia
2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 15.30.
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 marca 2018
r.
Po zmianie: 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 kwietnia
2018 r.

