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Zapis przed zmianą 
 

Zapis po zmianie 
 

Str. 1. 
Wersja 1.0 
Szczecin, dnia 01.08.2017  
 

Str. 1. 
Wersja 1.1 
Szczecin, dnia 25.10.2017 

4.2.1 str. 13, punkt 3.1, podpunkt 3.1.1 

4.2.2 Wniosek w systemie LSI2014 należy 
opublikować w terminie naboru projektów,  
tj. od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r. do godz. 
15.00.  

4.2.3 str. 13, punkt 3.1, podpunkt 3.1.1 

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować 
w terminie naboru projektów, tj. od 01.09.2017 r. 
do 15.12.2017 r. do godz. 15.00. 

4.2.4 str. 14, punkt 3.1, podpunkt 3.1.2 

4.2.5 2) doręczeniu do IOK formularza pisemnego 
wniosku o przyznanie pomocy

1
, podpisanego 

zgodnie z zasadami reprezentacji 
obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego 
właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 
3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. 
do 03.11.2017 r. 

4.2.6 str. 14, punkt 3.1, podpunkt 3.1.2  

2) doręczeniu do IOK formularza pisemnego 
wniosku o przyznanie pomocy

2
, podpisanego 

zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi 
wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę 
kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia 
zakończenia naboru projektów, tj. do 18.12.2017 r.  

4.2.7 str. 14, punkt 3.1, podpunkt 3.1.6 

W przypadku nadania przesyłki u operatora 
innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. 
pocztą kurierską), pisemny wniosek o 
przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w 
terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru, tj. 
do dnia 03.11.2017 r. 

4.2.8  

4.2.9 str. 14, punkt 3.1, podpunkt 3.1.6 

W przypadku nadania przesyłki u operatora innego 
niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą 
kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy 
musi wpłynąć do IOK w terminie 3 dni od dnia 
zakończenia naboru, tj. do dnia 18.12.2017 r. 

4.2.10  

4.2.11 str. 19, punkt 4.1, podpunkt 4.1.2 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to 

29.01.2018 r. Termin ten w uzasadnionych 

przypadkach może być wydłużony o 

maksymalnie 90 dni. 

str. 19, punkt 4.1, podpunkt 4.1.2 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to 

15.03.2018 r. Termin ten w uzasadnionych 

przypadkach może być wydłużony o maksymalnie 

30 dni. 

4.2.1 str. 63, punkt 6.3 

IP RPO szacuje, że orientacyjny termin  

 

 

 

4.2.2 str. 63, punkt 6.3 

4.2.3 IP RPO szacuje, że orientacyjny termin  
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rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na 

29.01.2018 r.  

rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na 
15.03.2018 r. 

 

 


