Komunikat z dnia 08.03.2021 roku

Dotyczy: naboru nr RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/20 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje
Działania 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w
ramach BOF
oraz
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF
Typ projektu zintegrowanego:
Edukacja elementarna

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, że zmianie uległ
Regulamin konkursu w częściach:
A. CZĘŚĆ WSPÓLNA (EFS + EFRR)
IX. Harmonogram terminów konkursu
Było:
IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na marzec 2021 roku.
Czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:
I etap - ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego:
 nabór wniosków: od 30 października 2020 r. do 16 listopada 2020 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,
 ocena formalno-merytoryczna: grudzień 2020 r.
II etap - ocena pełnych wniosków o dofinansowanie (EFS i EFRR)
 złożenie pełnych wniosków: w terminie wskazanym w wezwaniu (po zakończeniu I
etapu oceny, tj. styczeń 2021 r.,
 weryfikacja warunków formalnych – styczeń 2021 r.,
 ocena formalno-merytoryczna (EFRR): styczeń - marzec 2021 r.,
 ocena formalno-merytoryczna, negocjacje (EFS) - styczeń - marzec 2021 r.
Jest:
1

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na czerwiec 2021 roku.
Czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:
I etap - ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego:
 nabór wniosków: od 30 października 2020 r. do 16 listopada 2020 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,
 ocena formalno-merytoryczna: luty 2021 r.
II etap - ocena pełnych wniosków o dofinansowanie (EFS i EFRR)
 złożenie pełnych wniosków: w terminie wskazanym w wezwaniu (po zakończeniu I
etapu oceny, tj. marzec 2021 r.,
 weryfikacja warunków formalnych – kwiecień 2021 r.,
 ocena formalno-merytoryczna (EFRR): kwiecień-czerwiec 2021 r.,
 ocena formalno-merytoryczna, negocjacje (EFS) – kwiecień-czerwiec 2021 r.
C. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE EFRR
Było:
3.10 Planowany termin zakończenia weryfikacji warunków formalnych to: styczeń 2021 r
Jest:
3.10 Planowany termin zakończenia weryfikacji warunków formalnych to: kwiecień 2021 r.
Było:
4.2 Szacowany termin zakończenia II etapu oceny planowany jest na marzec 2021 r. Ocena formalnomerytoryczna projektów trwa maksymalnie 90 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin
oceny formalno-merytorycznej może zostać przedłużony. Decyzję o przedłużeniu oceny podejmuje
Dyrektor/ Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz IP ZIT BOF. Informacja o
przedłużeniu terminu oceny zamieszczana jest na stronie internetowej IOK.
Jest:
4.2 Szacowany termin zakończenia II etapu oceny planowany jest na czerwiec 2021 r. Ocena
formalno-merytoryczna projektów trwa maksymalnie 90 dni roboczych. W uzasadnionych
przypadkach termin oceny formalno-merytorycznej może zostać przedłużony. Decyzję o przedłużeniu
oceny podejmuje Dyrektor/ Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz IP ZIT BOF.
Informacja o przedłużeniu terminu oceny zamieszczana jest na stronie internetowej IOK.
Uzasadnienie: Wprowadzone zmiany były konieczne z uwagi na wydłużenie terminu oceny w ramach
etapu preselekcji.
Nowy Regulamin konkursu obowiązuje od 08.03.2021.
Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencji, ponieważ nabór na II etap oceny nie został jeszcze
rozpoczęty.
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