
 

       

Białystok, dnia 15.12.2017 r.  

 

Komunikat dotyczący konkursu 

nr  RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17 

 

ogłoszonego w ramach Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów został wydłużony do dnia 18 stycznia 2018 r.  

 

W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin konkursu. Zmiany dotyczą terminu, 

w którym możliwe jest składanie wniosków o  dofinansowanie. 

1. W Regulaminie konkursu: 

Było: 

4.2.3 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej XML będzie 

prowadzony od dnia 30.11.2017 r. od godziny 8:00 do dnia 29 grudnia 2017 r. do godziny 

15:00  IOK nie przewiduje skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu. 

 

Jest: 

4.2.3 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej XML będzie 

prowadzony od dnia 30.11.2017 r. od godziny 8:00 do dnia 18 stycznia 2018 r. do godziny 

15:00  IOK nie przewiduje skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu. 

 

Było: 

IX.  Postanowienia końcowe 

 

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na:  

− lipiec 2018 roku – w przypadku, gdy ocenie merytorycznej podlegać będzie do 100 

wniosków,  

− sierpień 2018 roku w przypadku, gdy ocenie merytorycznej podlegać będzie powyżej 100 

wniosków.  

 

Czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio*:  

• nabór wniosków – od 30.11.2017 r. do 29.12.2017 r. (IOK nie przewiduje skrócenia terminu 

składania wniosków o dofinansowanie projektu). 

• weryfikacja warunków formalnych – nie później niż 14 dni od daty zakończenia naboru, w 

przypadku uzupełnienia lub korekty wniosku na tym etapie termin zostanie wydłużony.  



• etap oceny formalno-merytorycznej:  

− 110 dni, gdy ocenie podlegać będzie do 100 wniosków,  

− 125 dni, gdy ocenie podlegać będzie powyżej 100 wniosków 

• etap negocjacji: 20 dni 

 

Powyższe etapy obejmują czynności techniczne takie jak: sporządzanie i zatwierdzanie listy 

wniosków. 

*Ilekroć w punkcie IX Postanowienia końcowe mowa o dniach rozumie się przez to dni 

robocze. 

Jest: 

IX.  Postanowienia końcowe 

 

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na:  

− sierpień 2018 roku – w przypadku, gdy ocenie merytorycznej podlegać będzie do 100 

wniosków,  

− wrzesień 2018 roku w przypadku, gdy ocenie merytorycznej podlegać będzie powyżej 100 

wniosków.  

 

Czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio*:  

• nabór wniosków – od 30.11.2017 r. do 18.01.2018 r. (IOK nie przewiduje skrócenia terminu 

składania wniosków o dofinansowanie projektu). 

• weryfikacja warunków formalnych – nie później niż 14 dni od daty zakończenia naboru, w 

przypadku uzupełnienia lub korekty wniosku na tym etapie termin zostanie wydłużony.  

• etap oceny formalno-merytorycznej:  

− 110 dni, gdy ocenie podlegać będzie do 100 wniosków,  

− 125 dni, gdy ocenie podlegać będzie powyżej 100 wniosków 

• etap negocjacji: 20 dni 

 

Powyższe etapy obejmują czynności techniczne takie jak: sporządzanie i zatwierdzanie listy 

wniosków. 

*Ilekroć w punkcie IX Postanowienia końcowe mowa o dniach rozumie się przez to dni 

robocze. 

 

 

 

 

 

 

 

 


