
 

 

Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 w ramach Działania 8.6 

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w 

pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 

REJESTR ZMIAN 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Str. 1  
Wersja (1.1) 

Str. 1 
Wersja (1.2) 

Str. 1  
Szczecin, dnia 20.02.2020 r.  

Str. 1 
Szczecin, dnia 13.03.2020 r. 

Str. 1 

 

 

Zatwierdził: 

Agnieszka Idziniak Wicedyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie 

 

Str. 1 

 

 

Zatwierdził: 

Andrzej Przewoda Dyrektor Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Szczecinie 

 

Str. 10, pkt 1.2 Podstawa prawna  

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego wersja 

42,0 

 

 

Str. 10, pkt 1.2 Podstawa prawna  

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 

wersja 43,0 

 

Str. 20, pkt 3.1 Termin, forma i miejsce 

naboru. Formy komunikacji. 

3.1.2 Wniosek w systemie LSI2014 należy 

opublikować w terminie naboru 

projektów, tj. od 21.02.2020 do 

23.03.2020 do godziny 15:00:00  

 

Str. 20, pkt 3.1 Termin, forma i miejsce 
naboru. Formy komunikacji. 

3.1.2 Wniosek w systemie LSI2014 należy 

opublikować w terminie naboru 

projektów, tj. od 21.02.2020 do 

06.04.2020 do godziny 15:00:00  

 



Str. 20, pkt 3.1 Termin, forma i miejsce 

naboru. Formy komunikacji. 

3.1.3 Termin dostarczenia pisemnego 

wniosku o przyznanie pomocy uznaje 

się za zachowany w przypadku 

wpływu  przesyłki do Kancelarii WUP 

w Szczecinie  w terminie 5 dni od 

dnia zakończenia naboru tj. do dnia 

30.03.2020. 

 

Str. 20, pkt 3.1 Termin, forma i miejsce 

naboru. Formy komunikacji. 

3.1.3 Termin dostarczenia pisemnego 

wniosku o przyznanie pomocy 

uznaje się za zachowany w 

przypadku wpływu  przesyłki do 

Kancelarii WUP w Szczecinie  w 

terminie 5 dni od dnia zakończenia 

naboru tj. do dnia 14.04.2020. 

 

Str. 29, pkt 4.1 Zasady dotyczące procesu 

wyboru projektów  

4.1.2 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia 

konkursu to 22.06.2020 r. Termin ten 

w uzasadnionych przypadkach może 

być wydłużony o maksymalnie 90 dni. 

 

Str. 29, pkt 4.1 Zasady dotyczące 
procesu wyboru projektów  

4.1.2 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia 

konkursu to 06.07.2020 r. Termin 

ten w uzasadnionych przypadkach 

może być wydłużony o maksymalnie 

90 dni. 

 

Str. 30, pkt 4.1 Zasady dotyczące procesu 

wyboru projektów  

4.1.3.1 wniosek o dofinansowanie został   

           opublikowany w systemie LSI2014 w  

           terminie naboru projektów, tj. od  

           21.02.2020 r.do 23.03.2020 r.  

           (godzina 15:00:00)1/w terminie  

           wskazanym w wezwaniu do  

           uzupełnienia/poprawy wniosku. 

 

Str. 30, pkt 4.1 Zasady dotyczące 

procesu wyboru projektów  

4.1.3.1 wniosek o dofinansowanie został  

            opublikowany w systemie LSI2014 w  

            terminie naboru projektów, tj. od  

            21.02.2020 r.do 06.04.2020 r.  

            (godzina 15:00:00)2/w terminie  

            wskazanym w wezwaniu do  

            uzupełnienia/poprawy wniosku. 

 

Str. 30, pkt 4.1 Zasady dotyczące procesu 

wyboru projektów  

4.1.3.1 pisemny wniosek o przyznanie  

            pomocy wpłynął do IOK w terminie 5                 

            dni od dnia zakończenia naboru tj. do  

            dnia 30.03.2020 r.  /oświadczenie  

            o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy  

            dokumentacji aplikacyjnej wpłynęło w  

            terminie wskazanym w wezwaniu do  

Str. 30, pkt 4.1 Zasady dotyczące 

procesu wyboru projektów  

4.1.3.1 pisemny wniosek o przyznanie  

            pomocy wpłynął do IOK w terminie  

            5 dni od dnia zakończenia naboru tj.  

            do dnia 14.04.2020 r. /oświadczenie  

            o wprowadzeniu  

            uzupełnień/poprawy dokumentacji  

            aplikacyjnej wpłynęło w terminie  

                                                           

1 Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru 

uznane będą za złożone po terminie. 

2 Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru 

uznane będą za złożone po terminie. 



             uzupełnienia/poprawy wniosku.  

 

              wskazanym w wezwaniu do  

              uzupełnienia/poprawy wniosku.  

 

Str. 135, pkt 6.3 Termin rozstrzygnięcia 

IP RPO szacuje, że orientacyjny termin 

rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na 

22.06.2020 r.  

 

Str. 135, pkt 6.3 Termin rozstrzygnięcia 

IP RPO szacuje, że orientacyjny termin 

rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na 

06.07.2020 r.  

 

 

 


