Informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej do naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 w ramach
Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 30 maja 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w celu uproszczenia
i przyspieszenia procesów związanych z oceną wniosków o dofinansowanie, dokonała zmiany w Regulaminie
konkursu.
W związku z powyższym: § 7 ust. 13 uzyskał brzmienie: „Po złożeniu wniosku o dofinansowanie IOK
i wnioskodawca komunikują się za pośrednictwem systemu ePUAP, z zastrzeżeniem §11 ust. 12 Regulaminu,
albo w razie awarii, w sposób określony w KPA dla pism wnoszonych w innej formie niż forma elektroniczna.
Wnioskodawca musi posiadać aktywną skrzynkę podawczą na ePUAP wskazaną we wniosku
o dofinansowanie”.
§ 8 ust. 1 uzyskał brzmienie: „W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych,
o których mowa w ust. 5 poniżej lub oczywistych omyłek uniemożliwiających ocenę wniosku, IOK wzywa
wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistych omyłek w terminie 7 dni
kalendarzowych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia”.
Dodano zapis: § 8 ust. 2 „Wezwanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przekazywane jest ma podany we
wniosku o dofinansowanie adres skrzynki ePUAP, a w przypadku awarii systemu ePUAP, na piśmie, w sposób
określony w KPA dla pism wnoszonych w innej formie niż forma dokumentu elektronicznego na adres
wnioskodawcy wskazany we wniosku o dofinansowanie.
Dodano zapis: § 8 ust. 11 „Termin na uzupełninie braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych
omyłek, o którym mowa w ust. 1,liczy się:
1) w przypadku wezwania przekazanego drogą elektroniczną -od dnia następującego po dniu wysłania
wezwania;
2) w przypadku wezwania przekazanego na piśmie - od dnia doręczenia wezwania.
Dodano zapis: § 8 ust. 12 „W przypadku wezwania przekazanego na piśmie do doręczenia wezwania stosuje się
przepisy działu I rozdziału 8 KPA”
Usunięto § 8 ust. 11, 12, 13, 14.

Zmiana obowiązuje od 08.07.2019 r.
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