Tabela zmian do regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-347/21

Część regulaminu
Zapis w obowiązującym regulaminie
konkursu,
konkursu
w której wprowadzono
zmianę
Strona tytułowa
„Termin naboru wniosków:
od dnia 27 grudnia 2021 r. do dnia 17
stycznia 2022 r.”

Zapis zaktualizowany

Uwagi

„Termin naboru wniosków:
od dnia 27 grudnia 2021 r. do dnia 24
stycznia 2022 r.”

Ze względu na aktualizację załącznika
nr III do regulaminu, wydłuża się
termin naboru projektów.

Strona tytułowa

„Kielce, listopad 2021 r.
Wersja 1”

„Kielce, grudzień 2021 r.
Wersja 2”

n/d

Rozdział 1.2 – Termin
naboru

„Nabór wniosków o dofinansowanie
projektów będzie prowadzony od dnia
27.12.2021 r. do dnia 17.01.2022 r.”

„Nabór wniosków o dofinansowanie
projektów będzie prowadzony od dnia
27.12.2021 r. do dnia 24.01.2022 r.”

Ze względu na aktualizację załącznika
nr III do regulaminu, wydłuża się
termin naboru projektów.

Rozdział 1.2 – Termin
naboru

„Nabór wniosków o dofinansowanie
projektów będzie prowadzony od dnia 27
grudnia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2022 r.
Zachowanie powyższego terminu oznacza
złożenie wniosku do IOK w wersji
papierowej oraz elektronicznej za
pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego (adres strony
internetowej LSI) do obsługi wniosków o
dofinansowanie w ramach RPOWŚ 20142020.
Wersję elektroniczną wniosków o
dofinansowanie projektu należy składać
przez LSI od dnia 27.12.2021 r. (od godziny
7:00) do dnia 17.01.2022 r. (do godziny
15:00).

„Nabór wniosków o dofinansowanie
projektów będzie prowadzony od dnia 27
grudnia 2021 r. do dnia 24 stycznia 2022 r.
Zachowanie powyższego terminu oznacza
złożenie wniosku do IOK w wersji
papierowej oraz elektronicznej za
pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego (adres strony
internetowej LSI) do obsługi wniosków o
dofinansowanie w ramach RPOWŚ 20142020.
Wersję elektroniczną wniosków o
dofinansowanie projektu należy składać
przez LSI od dnia 27.12.2021 r. (od godziny
7:00) do dnia 24.01.2022 r. (do godziny
15:00).

Ze względu na aktualizację załącznika
nr III do regulaminu, wydłuża się
termin naboru projektów.
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Wniosek w wersji papierowej należy
przesłać w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach zgodnych z przekazaną
wersją elektroniczną (suma kontrolna obu
wersji musi być tożsama).
W związku z epidemią COVID-19, wnioski
należy nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską
na adres Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego, ul.
H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. Dla
zachowania terminu ma znaczenie data
nadania wniosku (np. data stempla
pocztowego, data nadania przesyłki
kurierskiej), najpóźniej w ostatnim dniu
naboru tj. 17.01.2022 r.”

Wniosek w wersji papierowej należy
przesłać w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach zgodnych z przekazaną
wersją elektroniczną (suma kontrolna obu
wersji musi być tożsama).
W związku z epidemią COVID-19, wnioski
należy nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską
na adres Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego, ul.
H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. Dla
zachowania terminu ma znaczenie data
nadania wniosku (np. data stempla
pocztowego, data nadania przesyłki
kurierskiej), najpóźniej w ostatnim dniu
naboru tj. 24.01.2022 r.”
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IX. Załączniki

III. Wzór minimalnego zakresu umowy o
dofinansowanie projektu – stawki
jednostkowe

III. Wzór minimalnego zakresu umowy o
dofinansowanie projektu – ryczałt stawki
jednostkowe
Zmienia się treść załącznika

IX. Załączniki

IV. Wzór minimalnego zakresu decyzji o
dofinansowanie projektu – stawki
jednostkowe

IV wykreślony

W związku ze specyfiką naboru w
zakresie rozliczania projektu
określonymi stawkami
jednostkowymi, podjęto decyzję o
aktualizacji załącznika nr III do
Regulaminu Konkursu tj. wzoru
umowy o dofinansowanie projektu.
Wzór został uzupełniony w
szczególności o zobowiązania
beneficjenta dotyczące rozliczania
kosztów projektów. Wprowadzone
zmiany wprowadzają postanowienia
z zatwierdzonego regulaminu
konkursu i są korzystne dla
wnioskodawców.
W przypadku rekomendowania do
dofinasowania projektu złożonego
przez województwo świętokrzyskie
lub jednostkę mu podległą,
konieczne będzie zawarcie decyzji o
dofinansowaniu projektu o treści
merytorycznej zgodnej ze wzorem
umowy o dofinansowanie projektu
dla Poddziałania 8.1.1, w którym
koszty rozliczane będą metodą
uproszczoną – stawkami
jednostkowymi (załącznik nr III do
Regulaminu Konkursu).

