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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-084/16 

ogłoszonego w dniu 07.03.2016 r., zmienionego w dniu 12.04.2016 r. oraz w dniu 

06.05.2016 r. 
 

1) Zmiany w Regulaminie konkursu 

 adresy stron internetowych IOK - Gminy Wrocław pełniącej funkcję Instytucji 

Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF): http://www.wroclaw.pl/zit-wrof 

oraz http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852 zmieniono na: www.zitwrof.pl 

w następujących Rozdziałach Regulaminu: 

 I. Informacje ogólne - 1. Regulamin konkursu, 3. Podstawowe informacje na temat 

konkursu, 5. Kwota przeznaczona na konkurs,  

 IV. Składanie wniosku o dofinansowanie – 2. Ocena zgodności ze Strategią ZIT 

WrOF,  

 V. Wybór projektów – 3.9 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu. 
 

2) Dokonano zmian zapisów we wzorach umów, stanowiących załączniki do 

Regulaminu: 

 Załącznik Nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 

współfinansowanego ze środków EFS wraz z załącznikami do umowy; 

 Załącznik Nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu 

o kwoty ryczałtowe wraz z załącznikami do umowy; 

 Załącznik Nr 8 - Wzór umowy – porozumienia z państwowymi jednostkami budżetowymi 

wraz z załącznikami do umowy. 

 

Powyższe zmiany wynikają z: 

 z utworzenia nowej strony internetowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego dostępnej pod adresem www.zitwrof.pl.; 

 zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WD zaktualizowanych wzorów umów 

o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD współfinansowanego ze środków EFS. 

Zmiany zostały wprowadzone za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD. Nie skutkują 

one nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 

Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. 
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