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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  

dla subregionów: Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Brzeskiego, Południowego 

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

przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2951/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

Rodzaj 
dokumentu 

Lokalizacja  
w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej 
zmiany 

Regulamin 
konkursu 

Pkt. 4 Szczegółowe 
warunki konkursu 

 4. W przypadku lokalizacji projektu na dwóch 
różnych obszarach, na których obowiązują 
inne limity określone w punktach 1-3, 
maksymalna kwota dofinansowania ze 
środków EFRR na ten projekt nie może 
przekroczyć limitu większego tj. 1 200 000 
PLN. 

Doprecyzowanie zapisów 
punktów 1-3. 

Regulamin 
konkursu 

Pkt 12 Termin, miejsce  
i forma składania 
wniosków  
o dofinansowanie 
projektu 

Termin składania wniosków: 

Nabór wniosków  

o dofinansowanie projektów 

będzie prowadzony  

od dnia 12.12.2016 r. do dnia 

19.12.2016 r. 

Termin składania wniosków: 

Nabór wniosków o dofinansowanie 

projektów będzie prowadzony  

od dnia 12.12.2016 r. do dnia 19.01.2017 r. 

Zmiana spowodowana 
wydłużeniem terminu 
składania wniosków  
o dofinansowanie 

Regulamin 
konkursu 

Pkt 23 Orientacyjny 
termin rozstrzygnięcia 
konkursu 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia 
konkursu przypada na 
maj 2017 r. 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia 
konkursu przypada na 
czerwiec 2017 r. 

Zmiana spowodowana 
wydłużeniem terminu 
składania wniosków  
o dofinansowanie 
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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  

dla subregionów: Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Brzeskiego, Południowego 

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

przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2951/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

Rodzaj 
dokumentu 

Lokalizacja  
w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej 
zmiany 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu 
Konkursu 
 

2.1 Złożenie wniosku  

o dofinansowanie 

projektu – formy  

i zasady składania 

wniosków 

 

2. Składanie wniosków  

o dofinansowanie projektów  

w ramach poddziałania 3.2.1. 

Efektywność energetyczna  

w budynkach publicznych, 

odbywać się będzie w Punkcie 

Przyjmowania Wniosków IZ RPO 

WO 2014-2020 w terminie od dnia 

12.12.2016 r. do 19.12.2016 r. 

2. Składanie wniosków  
o dofinansowanie projektów  
w ramach poddziałania 3.2.1. Efektywność 
energetyczna w budynkach publicznych, 
odbywać się będzie w Punkcie Przyjmowania 
Wniosków IZ RPO WO 2014-2020 w terminie 
od dnia 12.12.2016 r. do 19.01.2017 r. 

Zmiana spowodowana 
wydłużeniem terminu 
składania wniosków  
o dofinansowanie 

Ogłoszenie o 
konkursie 

Termin naboru 
wniosków 

12.12.2016 r. - 19.12.2016 r. 12.12.2016 r. - 19.01.2017 r. Zmiana spowodowana 
wydłużeniem terminu 
składania wniosków  
o dofinansowanie 

Ogłoszenie o 
konkursie 

Termin rozstrzygnięcia 
konkursu 

maj 2016 r. czerwiec 2017 r. Zmiana spowodowana 
wydłużeniem terminu 
składania wniosków  
o dofinansowanie 

 
 


