Aktualizacja harmonogramu w ramach konkursu
nr POWR.01.02.01-IP.13-24-002/20
Etap składania wniosków o dofinansowanie projektów

Złożenie przez Beneficjentów wniosków o dofinansowanie
projektów

29.06.2020 r.- 08.09.2020 r.

Etap wstępnej weryfikacji poprawności wniosku – przeprowadzany przed etapem oceny merytorycznej

Wstępna weryfikacja poprawności wniosku

14 dni od daty złożenia wniosku

Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku przez
Beneficjenta

W terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania pisma
informującego o możliwości uzupełnienia/poprawienia wniosku/
w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie
w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania pisma
informującego o możliwości uzupełnienia/poprawienia wniosku

Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku
o dofinansowanie projektu

7 dni od daty złożenia uzupełnionego i/lub skorygowanego
wniosku

Zamieszczenie na stronie internetowej IOK listy projektów,
które wpłynęły w ramach konkursu i zostały
zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej

Po zakończeniu etapu wstępnej weryfikacji poprawności
wniosku.

Etap oceny merytorycznej

Dokonanie oceny merytorycznej wniosków
o dofinansowanie

Czas trwania oceny merytorycznej wniosków uzależniony jest
od liczby wniosków podlegających ocenie merytorycznej
w ramach posiedzenia KOP

Liczba wniosków
poddawanych ocenie
merytorycznej w ramach
KOP

Termin dokonania oceny
merytorycznej na danym
posiedzeniu KOP

1-200 wniosków

nie dłużej niż 60 dni od daty
dokonania wstępnej weryfikacji
poprawności wniosków, które
wpłynęły w odpowiedzi na konkurs

201-400 wniosków

nie dłużej niż 90 dni od daty
dokonania wstępnej weryfikacji
poprawności wniosków, które

wpłynęły w odpowiedzi na konkurs

401 i więcej wniosków

nie dłużej niż 120 dni od daty
dokonania wstępnej weryfikacji
poprawności wniosków, które
wpłynęły w odpowiedzi na konkurs

Wskazane powyżej terminy na dokonanie oceny merytorycznej
nie uwzględniają terminów na przeprowadzenie negocjacji.

Zamieszczenie na stronie internetowej IOK listy projektów,
które zostały skierowane do etapu negocjacji.

Po zakończeniu etapu oceny merytorycznej.

Etap negocjacji

Rozstrzygnięcie konkursu – zatwierdzenie listy wszystkich
ocenianych projektów w ramach konkursu

Po zakończeniu oceny wszystkich projektów w ramach
posiedzenia KOP

Zamieszczenie na stronie internetowej IOK oraz na Portalu
Funduszy Europejskich listy projektów wybranych do
dofinansowania w ramach konkursu

Nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu

Pisemne poinformowanie Wnioskodawcy o wynikach oceny
projektu

Niezwłocznie po zakończeniu oceny danego projektu,
rozumianym jako:
a.
b.

pozytywna ocena oraz wybranie do dofinansowania
negatywna ocena

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów
(załączników) do umowy o dofinansowanie

Nie krócej niż 14 dni roboczych od otrzymania przez
projektodawcę
informacji
o
wybraniu
projektu
do
dofinansowania

Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów
(załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK

5 dni od daty złożenia przez projektodawcę wymaganych
poprawnie sporządzonych dokumentów (załączników) do
umowy o dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofinansowanie
przez upoważnionego przedstawiciela IOK

3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy
o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczony został na grudzień 2020 roku, przy następujących
założeniach:




w ramach konkursu złożonych zostanie do 200 wniosków
nie wystąpią rozbieżności w ocenie wniosków na etapie oceny merytorycznej
po zakończonym etapie oceny merytorycznej, przeprowadzony zostanie etap negocjacji

W przypadku, gdy etap negocjacji zostanie wydłużony z przyczyn niezależnych od IOK, podany termin może ulec
zmianie.

Katowice, dnia 27.11.2020 r.

