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KOMUNIKAT  
W SPRAWIE ZMIANY TERMINU OGŁOSZENIA KONKURSU NR RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17  

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 9, DZIAŁANIE 9.2, PODDZIAŁANIE 9.2.1 
WZGLĘDEM TERMINU PRZEWIDZIANEGO W HARMONOGRAMIE NABORÓW WNIOSKÓW 

O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 NA ROK 2017 

 

Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  
(IP RPO WD), której rolę pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje o zastosowanym 
odstępstwie od Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2017, 
zatwierdzonego Uchwałą nr 4216/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 2542/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów 
RPO WD) na rok 2017 w zakresie przesunięcia terminu opublikowania ogłoszenia o konkursie, a tym samym 
również przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków w ramach nw. konkursu. 

Odstępstwo polega na przesunięciu terminu opublikowania ogłoszenia o konkursie nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 

dotyczącego naboru wniosków na projekty w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami 

niesamodzielnymi świadczonych w społeczności lokalnej (typ projektów 9.2.A) w ramach Osi Priorytetowej 
9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 
Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne z dnia 28 sierpnia 2017 r. na dzień 
28 września 2017 r., a w konsekwencji tego także zmianę terminu naborów wniosków w ramach ww. konkursu. 

Z przyczyn obiektywnych ogłoszenie ww. konkursu w pierwotnie planowanym terminie nie jest możliwe, 

ponieważ zgodnie z zamieszczonym w dniu 23.08.2017 r. w Monitorze Polskim Komunikatem Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, od dnia 23.08.2017 r. należy stosować znowelizowane ww. Wytyczne, 
co w konsekwencji wymaga wprowadzenia przedmiotowych zmian do dokumentacji konkursowej związanej 

z konkursem nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17.  
Z uwagi na zbyt krótki termin od dnia wprowadzenia w życie zmienionych ww. Wytycznych, a pierwotnie 

planowanym terminem ogłoszenia ww. konkursu, wystąpiła konieczność dokonania odstępstwa od Harmonogramu 
naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2017 polegającego na przesunięciu terminu ogłoszenia konkursu 

nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17, a co za tym idzie również przesunięcia terminu naboru wniosków. Nabór 

wniosków rozpocznie się co najmniej 30 dni po ogłoszeniu konkursu, przy czym o dokładnej dacie 

rozpoczęcia naboru Instytucja Organizująca Konkurs poinformuje w ogłoszeniu o konkursie i regulaminie 
ww. konkursu. 


