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Szanowni Pa?stwo,

24 stycznia 2022 r. Zarz?d Województwa Dolno?l?skiego przyj?? zmiany dwóch dokumentów
(Regulamin konkursu oraz Og?oszenie o konkursie) do konkursu 1.5 D Wsparcie dla M?P
dotkni?tych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotycz?cy zakupu ruchomych ?rodków
trwa?ych i warto?ci niematerialnych i prawnych.

 

 

1. Zmiana zapisów Og?oszenia i Regulaminu konkursu dotycz?ca wielko?ci alokacji na
konkurs

 

z:

8 864 855,00EUR

(PLN 40 471 609,02 PLN*, kurs 4,5654 ** na maj 2021 r.) 

* W tym zabezpiecza si? na procedur? odwo?awcz? 15% kwoty przeznaczonej na konkurs. 

** Ze wzgl?du na kurs EUR limit dost?pnych ?rodków mo?e ulec zmianie. Z tego powodu
dok?adna kwota dofinansowania zostanie okre?lona na etapie rozstrzygni?cia konkursu.

 

na

18 754 390,00 EUR

(PLN 86 195 176,44 PLN*, kurs 4,5960 ** na stycze? 2022 r.) 

* W tym zabezpiecza si? na procedur? odwo?awcz? 15% kwoty przeznaczonej na konkurs. 

** Ze wzgl?du na kurs EUR limit dost?pnych ?rodków mo?e ulec zmianie. Z tego powodu
dok?adna kwota dofinansowania zostanie okre?lona na etapie rozstrzygni?cia konkursu.

 

2. Zmiana zapisów Og?oszenia i Regulaminu konkursu dotycz?ca terminu
rozstrzygni?cia konkursu
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z

Orientacyjny termin rozstrzygni?cia konkursu: pa?dziernik 2021 r. 

 

na

Orientacyjny termin rozstrzygni?cia konkursu: stycze? 2022 r.

 

 

3. Dodanie do Og?oszenia i Regulaminu konkursu zapisów dot. REACT-EU

 

Uzasadnienie:

Instrument REACT-EU zapewnia dodatkowe ?rodki dla programów polityki spójno?ci na
przeciwdzia?anie skutkom kryzysu wywo?anego pandemi? COVID-19. Wprowadzenie zapisów
dotycz?cych ww. instrumentu wprowadza si? na wypadek otrzymania przez region
dodatkowych ?rodków z drugiej transzy REACT UE na ten cel i pozwoli na dofinansowanie
projektów wybranych do realizacji w ramach konkursu nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 ze
?rodków przeznaczonych w ramach REACT-EU, zgodnie z rozporz?dzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie
(UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu
zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych dzia?a? naprawczych w kontek?cie pandemii
COVID-19 i jej skutków spo?ecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy
gospodarki zwi?kszaj?cej jej odporno?? (REACT-EU). 

 

 

Zaktualizowane dokumenty znajduj? si? na stronie dedykowanej 1.5 D 
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