Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16
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Część dokumentu, do Zapis przed zmianą
którego odnosi się
uwaga (nr strony)
str. 7
„Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr
RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa
informacyjnego,
Poddziałania
2.1.1
Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi
34 400 000,00 PLN1, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty
przeznaczonej na konkurs (3 440 000,00 PLN).”
str. 15
str. 30

„Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec/lipiec 2017 r.”
„5. Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. z zastrzeżeniem,
że w ramach niniejszego konkursu IZ RPO-L2020 wskazała w Załączniku
nr 2 do niniejszego Regulaminu - Katalogu wydatków kwalifikowalnych i
niekwalifikowalnych w ramach konkursu nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08K01/16 - koszty, które w szczególności uznaje za kwalifikowalne oraz
niekwalifikowalne.”

Zapis po zmianie

„Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr
RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa
informacyjnego,
Poddziałania
2.1.1
Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi
34 400 000,00 PLN1, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty
przeznaczonej na konkurs (3 440 000,00 PLN).”
„Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2017 r.”
„5. Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. z zastrzeżeniem,
że w ramach niniejszego konkursu IZ RPO-L2020 wskazała w Załączniku
nr 2 do niniejszego Regulaminu - Katalogu wydatków kwalifikowalnych i
niekwalifikowalnych w ramach konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08K01/16 - koszty, które w szczególności uznaje za kwalifikowalne oraz
niekwalifikowalne.”

