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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie  

dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych  

w ramach Osi III Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2223/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. z późn. zm. 

Rodzaj 

dokumentu 

Lokalizacja w 

dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie 

dokonywanej zmiany 

Regulamin 

konkursu 

Skróty i pojęcia 

stosowane  

w Regulaminie  

i załącznikach str. 4 

Programowanie perspektywy finansowej 

2014-2020–Umowa Partnerstwa, 

dokument przyjęty przez Komisję 

Europejską 23 maja 2014 r.  

Programowanie perspektywy finansowej 

2014-2020–Umowa Partnerstwa, 

dokument przyjęty przez Komisję 

Europejską 23 maja 2014 r. z późn. zm. 

Aktualizacja zapisu 

Regulamin 

konkursu 

Pkt 13 Termin, 

miejsce i forma 

składania 

wniosków  

o dofinansowanie 

projektu 

Termin składania wniosków: 

Nabór wniosków o dofinansowanie 

projektów będzie prowadzony  

od 5.09.2016 r. do 12.09.2016 r. 

 

Termin składania wniosków: 

Nabór wniosków o dofinansowanie 

projektów będzie prowadzony  

od 5.09.2016 r. do 30.09.2016 r. 

 

Zmiana spowodowana 

wydłużeniem terminu 

składania wniosków o 

dofinansowanie 

Regulamin 

konkursu 

Pkt 24 Orientacyjny 

termin 

rozstrzygnięcia 

konkursu 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia 

konkursu przypada na 

luty 2017 r. 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia 

konkursu przypada na 

marzec 2017 r. 

Zmiana spowodowana 

wydłużeniem terminu 

składania wniosków  

o dofinansowanie 

Załącznik 1 

do 

Pkt 2 Etap I – nabór 

wniosków o 

2. Składanie wniosków  

o dofinansowanie projektów  

w ramach działania poddziałania 3.1.1 

2. Składanie wniosków o 

dofinansowanie projektów w ramach 

działania poddziałania 3.1.1 Strategie 

Zmiana spowodowana 

wydłużeniem terminu 
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przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2223/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. z późn. zm. 

Rodzaj 

dokumentu 

Lokalizacja w 

dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie 

dokonywanej zmiany 

Regulaminu 

konkursu 

dofinansowanie 

projektów (…) 

(2.1, pkt 2. Str. 3) 

Strategie niskoemisyjne w miastach 

subregionalnych odbywać się będzie w 

Punkcie Przyjmowania Wniosków IZ 

RPO WO 2014-2020 w terminie od 

05.09.2016 r. do 12.09.2016 r. 

 

niskoemisyjne w miastach 

subregionalnych odbywać się będzie 

w Punkcie Przyjmowania Wniosków IZ 

RPO WO 2014-2020 w terminie od 

05.09.2016 r. do 30.09.2016 r. 

 

składania wniosków  

o dofinansowanie 

Ogłoszenie 

o konkursie 

Termin naboru 

wniosków 

 

05.09.2016 r. - 12.09.2016 r. 05.09.2016 r. - 30.09.2016 r. Zmiana spowodowana 

wydłużeniem terminu 

składania wniosków  

o dofinansowanie 

Ogłoszenie 

o konkursie 

Termin 

rozstrzygnięcia 

konkursu 

Luty 2016 r. Marzec 2016 r. Zmiana spowodowana 

wydłużeniem terminu 

składania wniosków  

o dofinansowanie 
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