
MINIS TE RS T\7O ADMINIS TRACII I CYFRYZ ACJI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANEKSU Do WNIoSKU
O DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWA

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DROG LOKALN{YCH _ ETAP IT
BEZPIECZENSTWO _ DOSTĘPNOŚC _ RoZwoJ

1. Aneksem do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod
nazwą ,,Narodowy. program przebudowy drog lokalnych E,tap II Bezpiecze stwo
Dostępność - RozwÓj'' jest aneks zgodny Ze wzorem (kwestionariuszem), ustalonym ptzez
Ministra Administracji i Cyfryzacji.

f. Aneks do wniosku zgłasza wnioskodawca. Aneks do wniosku zgłoszonego przez
w sp Ółwn i o s ko daw c Ó w zgłaszaj ąw s p Ó łwn i o s ko d awc y.

Aneks do wniosku powinien być wypełniony pismem maszynowym lub wyraźnym pismem
odręcznym. Wnioskodawqa nie wypełnia pozycji aneksu dotyczących urzędu
wojewodzkiego (pieczęć wpływu, numer ewidencyjny, data wpływu).

Aneksy do wnioskÓw składa się do urzędu wojewodzkiego w czaste trwania
uzupełniającego naboru wnioskow o dofinansowanie zadan w f013 r. NabÓr uzupełniający
trwa 2I dni od dnia j.go ogłoszenia przez wojewodę.

Informacj e dotyczące zmiany wnioskow o dofinansowanie zadan w 2013 r. Zaw|era ustalony
przez Ministra Administracji i Cyfryzacji ANEKS DO INSTRUKCJI OCENY PRZEZ
KOMISJĘ WNIOSKU o DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH PRoGRAMU
WIELOLETNIEGO PoD NAZWĄ NARoDOWY PROGRAM PRZEBUDoWY DRoG
LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DoSTĘPNoSC - RoZWoJ. określa on m.in.
w jakich przypadkach aneks do wniosku nie spełnia wymogÓw formalnych.

Aneks do wniosku.wypełnia się zgodnie z treścią zgłoszonego wniosku, z zastrzeieniem
zmrany brzmienia pkt 10 wniosku.

Zmtana brzmienia pkt. 10 wniosku dotyczy wyłącznle kwot wnioskowanej dotacji i wkładu
własnego oraz ich udziałow w kosztach realizacjt zadanta. Zmtana nie obejmuje łącznej
kwoty kosztÓw rea|izacji zadania ktÓra musi odpowiadać kwocie podanej we wniosku.

Kwota wnioskowanej dotacji nie moze przewyŻszac 3 mln zt. Udział wnioskowanej dotacji
w łącznych kosztach realizacji zadanta brutto nie moze byc wyzszy niŻ 50 %.

-
J .

4 .

5.

6 .

t .

8 .


