02.11.2016 r.

Informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej do naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16
w ramach Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 29 lipca 2016 r.

1.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści wzoru umowy o dofinansowanie stanowiącego zał. nr 4 do
Regulaminu konkursu opublikowano zaktualizowaną wersję dokumentu.

Opis zmian:


§1 – dodano definicje dla pojęć „dni robocze” oraz „wolna licencja”;



§1 pkt. 26 – zmieniono odwołanie do wytycznych w definicji pojęcia „zamówienie publiczne”;



§5 ust. 30 – zmieniono zapis: Brak poniesionych wydatków w ramach Projektu nie zwalnia Beneficjenta z
obowiązku przedkładania Instytucji Pośredniczącej, w terminie określonym w ust. 16, wniosku o płatność wraz
z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu na: Brak poniesionych wydatków w ramach Projektu
nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przedkładania Instytucji Pośredniczącej, w terminie określonym w ust.
15, wniosku o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.;



§5 ust. 35 – zmieniono zapis: Kolejne harmonogramy płatności są składane przez Beneficjenta za pomocą
SL2014 w trybie i na zasadach określonych w ust. 33 na: Kolejne harmonogramy płatności są składane przez
Beneficjenta za pomocą SL2014 w trybie i na zasadach określonych w ust. 32.;



§6 ust. 1 pkt. 6 uzyskał brzmienie: pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o złożeniu do sądu
wniosków o ogłoszenie upadłości Beneficjenta przez Beneficjenta lub jego wierzycieli, w terminie 3 dni od
powzięcia przez Beneficjenta wiadomości o wystąpieniu powyższych okoliczności.;



§23 ust. 2 o treści: Na użytek niniejszej Umowy jako dni robocze traktuje się wszystkie dni od poniedziałku do
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy został usunięty.

Pozostałe zmiany mają charakter techniczny i redakcyjny.
Zmiany obowiązują od 02.11.2016 r.

2.

W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej zał. nr 3 do Regulaminu konkursu na str. 4
zaktualizowano adres siedziby Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

Zmiana obowiązuje od 17.10.2016 r.
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