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Część regulaminu konkursu,  
w której wprowadzono zmianę 

Zapis w obowiązującym regulaminie Zaktualizowany zapis  

Rozdział 1.2 – Termin naboru Dokumenty w wersji papierowej należy składać w 
siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 
Kielce, w dni robocze od dnia 20.04.2020 r. (od godziny 
7:30) do dnia 25.05.2020 r. (do godz. 15:00) w 
sekretariacie I piętro – pok. 105.  

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach zgodnych z przekazaną 
wersją elektroniczną (suma kontrolna obu wersji musi być 
tożsama). 

Wnioskodawca może otrzymać z IOK potwierdzenie 
złożenia wersji papierowej wniosku na przedłożonym 
przez siebie piśmie lub kopii składanego wniosku.  
Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub 
przesyłką kurierską.  

O przyjęciu wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką 
kurierską decyduje data i godzina wpływu do siedziby 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Dokumenty w wersji papierowej należy przesłać do 
siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 
Kielce, od dnia 20.04.2020 r. do dnia 25.05.2020 r.  O 
zachowaniu terminu (tj. 25.05.2020 r.) decyduje data 
stempla pocztowego/data nadania przesyłki kurierskiej.  

Wniosek w wersji papierowej należy przesłać w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach zgodnych z przekazaną 
wersją elektroniczną (suma kontrolna obu wersji musi 
być tożsama). 

Wniosek może zostać złożony osobiście, z zachowaniem 
w/w terminu w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce). O zachowaniu terminu 
decyduje data i godzina złożenia wniosku w ww. Biurze. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 8 
ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 
2020 r., IOK może uznać wniosek za złożony z 
zachowaniem terminu, jeśli opóźnienie w złożeniu 
wniosku nie przekroczyło 14 dni, wynikało bezpośrednio 
z wystąpienia COVID-19 i zostało uzasadnione w 
załączonym do przesłanego wniosku o dofinansowanie 
piśmie przewodnim. 

 


