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Toruń, 5 września 2014 r.

Rejestr zmian wprowadzonych do dokumentacji konkursowej dotyczącej konkursu nr
2/FPK/2014 wprowadzonych z dniem 5 września 2014 r.:
1. Regulamin przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia
§18 ust. 7-9 – zmiany w zakresie formy składanego zabezpieczenia
2. Załącznik nr 11. Wzór umowy na udzielenie wsparcia dla II Etapu
§16, ust. 2-3 – zmiany w zakresie formy składanego zabezpieczenia
Rejestr zmian wprowadzonych do dokumentacji konkursowej dotyczącej konkursu nr
2/FPK/2014 wprowadzonych z dniem 29 sierpnia 2014 r.:
1. Regulamin przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia
§10 ust. 12 - rozszerzenie dopuszczalnych form składanego pełnomocnictwa.
2. Załącznik nr 5. Wzór wniosku o udzielenie wsparcia na Etap I
IX. Oświadczenia (podpisywane przez Wnioskodawcę) – pkt. 4 /skreślony/;
3. Załącznik nr 6. Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia na Etap I
Wymogi formalne dotyczące przygotowania wniosku – pkt. 5 - rozszerzenie dopuszczalnych
form składanego pełnomocnictwa,
pkt. 2.17 – zmiana zakresu wymaganych informacji do podania w polu wniosku
4. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o udzielenie wsparcia na Etap II
IX. Oświadczenia (podpisywane przez Wnioskodawcę) – pkt. 4 /skreślony/;
X. Załączniki do wniosku o udzielenie wsparcia – pkt. 5 – uszczegółowienie dotyczące
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5. Załącznik nr 7a. Oświadczenie uczestników przedsięwzięcia
pkt. 4 /skreślony/
6. Załącznik nr 8. Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia na Etap II
Wymogi formalne dotyczące przygotowania wniosku – pkt. 5 - rozszerzenie dopuszczalnych
form składanego pełnomocnictwa,
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pkt. 2.18 – zmiana zakresu wymaganych informacji do podania w polu wniosku
7. Załącznik nr 11. Wzór umowy na udzielenie wsparcia dla II Etapu
§9, ust. 11 /skreślony/;
§15. ust. 2. pkt. 4)
8. Załącznik nr 12. Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o udzielenie
wsparcia- Etap I
pkt. 5 i 6 – uszczegółowienie dotyczące formy składanego pełnomocnictwa.
9. Załącznik nr 12a. Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o udzielenie
wsparcia- Etap II
pkt. 6 i 7 – uszczegółowienie dotyczące formy składanego pełnomocnictwa;
pkt. 8 – uszczegółowienie dotyczące informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc
de minimis.
10. Wzór informacji nt. powiązań Koordynatora/Uczestnika z innymi przedsiębiorcami,
łączeniu, przejęciu lub powstaniu Koordynatora/Uczestnika w wyniku podziału w związku z
ubieganiem się przez Koordynatora/Uczestnika o pomoc de minimis – udostępniono wzór
dokumentu
Rejestr zmian wprowadzonych do dokumentacji konkursowej dotyczącej konkursu nr
2/FPK/2014 wprowadzonych z dniem 31 lipca.:
1. Regulamin przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia
§2 Definicje: Pomoc de minimis – zmiana podstawy prawnej
§3 - pomoc de minimis - ust.1 – zmiana podstawy prawnej
§7 - pomoc de minimis – zmiany wynikające ze zmiany podstawy prawnej - ust. 1 lit.d
(usunięto); ust. 3 lit. b i c, lit. d (usunięto); ust. 4, lit. d (usunięto)
§18 – zmiana terminu zwrotu zabezpieczenia – ust. 7, ust. 10
§19 ust.12, lit. a,b i c, lit. d (usunięto); ust. 13 lit. a, b, c, d; - zmieniono zapisy powodujące
usprawnienie rozliczania przedsięwzięć w ramach I Etapu, wprowadzono płatności
pośrednie,
2. Załącznik nr 10. Wzór umowy na udzielenie wsparcia dla I Etapu
§7 ust.1; ust. 1- dodano zapis związany z umożliwieniem rozliczania przedsięwzięć w ramach
płatności pośrednich, pkt. 1), pkt. 2) lit. c)- uzupełniono zapisy związane z rodzajami
dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność;
3. Załącznik nr 11. Wzór umowy na udzielenie wsparcia dla II Etapu
§7, ust. 1, pkt. 1), 2) lit. b), 2) lit. c) (dodano) uzupełniono zapisy związane z rodzajami
dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność,
4. Załącznik nr 13b. Wzór deklaracji wystawcy weksla „in blanco” dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą
Zmieniono zapis dotyczący terminu zwrotu weksla
5. Załącznik nr 13c. Wzór deklaracji wystawcy weksla „in blanco” dla osób prawnych
Zmieniono zapis dotyczący terminu zwrotu weksla
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