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Wykaz zmian regulaminu z 6 marca 2020 / 6 kwietnia 2020 

 

§ 4. Punkt 5 

Pierwotne brzmienie: 

„Pakiet Rozwojowy musi zawierać koszty zgodne z kosztorysem zaakceptowanym przez 

Operatora, powstałym po dniu podpisania umowy na przyznanie Pakietu Rozwojowego lecz 

nie później niż 24.04.2020 r.” 

Aktualne brzmienie: 

„Pakiet Rozwojowy musi zawierać koszty zgodne z kosztorysem zaakceptowanym przez 

Operatora, powstałym po dniu podpisania umowy na przyznanie Pakietu Rozwojowego lecz 

nie później niż 05.06.2020 r.” 

 

§ 5. Punkt 6 

Pierwotne brzmienie: 

„Wniosek powinien być złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera  

w terminie do 06.04.2020 r. (decyduje data wpływu do biura) w siedzibie Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w godzinach: 8.00 – 16.00:Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-

My” ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź.” 

Aktualne brzmienie: 

„Wniosek powinien być złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera  

w terminie do 30.04.2020 r. (decyduje data wpływu do biura) w siedzibie Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w godzinach: 8.00 – 16.00: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-

Ty-My”, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź, lub też w formie 

elektronicznej PDF na mail: psieradzki@wsparciespoleczne.pl  .” 

§ 6. Punkt 2 

 

Fragment tabeli - pierwotne brzmienie: 

„Czy harmonogram czynności związanych z przygotowaniem dokumentów związanych z 

rejestracją PES w KRS/ rejestracją działalności gospodarczej w KRS/ złożeniem wniosku do 

KRS o wpisanie zmian do statutu pozwalających organizacji na prowadzenie działalności 

odpłatnej mieści się w okresie do 26.06.2020” 

Fragment tabeli - aktualne brzmienie: 

„Czy harmonogram czynności związanych z przygotowaniem dokumentów związanych z 

rejestracją PES w KRS/ rejestracją działalności gospodarczej w KRS/ złożeniem wniosku do 

KRS o wpisanie zmian do statutu pozwalających organizacji na prowadzenie działalności 

odpłatnej mieści się w okresie do 24.07.2020” 
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§ 8. Punkt 2 

 

Pierwotne brzmienie: 

„Odmowa podpisania Umowy dofinansowania lub nie podpisanie Umowy dofinansowania 

w terminie 5 dni roboczych od dnia umieszczenia listy rankingowej na stronie internetowej 

OWES Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja–Ty–My” traktowane będzie jako rezygnacja 

Wnioskodawcy z Pakietu Rozwojowego. W przypadku, o którym mowa powyżej 

niewykorzystana pula środków Pakietu Rozwojowego zostanie przekazana na podstawie 

Umowy Dofinansowania Wnioskodawcy będącemu na pierwszym miejscu listy rankingowej 

Wnioskodawców nie skierowanym do dofinansowania.” 

Aktualne brzmienie: 

„Odmowa podpisania Umowy dofinansowania lub nie podpisanie Umowy dofinansowania 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia umieszczenia listy rankingowej na stronie 

internetowej OWES Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja–Ty–My” traktowane będzie jako 

rezygnacja Wnioskodawcy z Pakietu Rozwojowego. W przypadku, o którym mowa powyżej 

niewykorzystana pula środków Pakietu Rozwojowego zostanie przekazana na podstawie 

Umowy Dofinansowania Wnioskodawcy będącemu na pierwszym miejscu listy rankingowej 

Wnioskodawców nie skierowanym do dofinansowania.” 

 

§ 8. Punkt 5 

 

Pierwotne brzmienie: 

„W umowie wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia wniosku o rejestracje podmiotu 

ekonomii społecznej w KRS/ rejestracje działalności gospodarczej  

w KRS/ wpis zmian w statucie pozwalających na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku 

publicznej do dnia  26.06.2020 r.” 

 

Aktualne brzmienie: 

„W umowie wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia wniosku o rejestracje podmiotu 

ekonomii społecznej w KRS/ rejestracje działalności gospodarczej  

w KRS/ wpis zmian w statucie pozwalających na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku 

publicznej do dnia 24.07.2020 r.” 

 

 

 

 


