29 sierpnia 2016 r.
KOMUNIKAT
Dotyczy: naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 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 na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Typ projektu
zintegrowanego: Kształcenie zawodowe

Instytucja Zarządzająca informuje iż termin na składanie uproszczonych wniosków o
dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 30 września 2016 r.

Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców.
W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin konkursu. Zmiany dotyczą terminu,
w którym możliwe jest składanie uproszczonych wniosków o dofinansowanie oraz
orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.
1.

W Regulaminie konkursu:

Było:
4.2.2 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 27 czerwca
2016 r. od godziny 8:00 do dnia 9 września 2016 r. do godziny 15:30.

Jest:
4.2.2 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 27 czerwca
2016 r. od godziny 8:00 do dnia 30 września 2016 r. do godziny 15:30.

Było:
IX.

Harmonogram terminów konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na miesiąc styczeń
2017 roku.

I etap - ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego:
 nabór wniosków: od 27 czerwca 2016 r. do 9 września 2016 r.
 ocena formalno-merytoryczna: wrzesień - październik 2016 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. miesiąc październik/listopad 2016 r.).
 ocena formalna, merytoryczna (EFS), formalno-merytoryczna (EFRR): listopad grudzień 2016 r.

Jest:
IX.

Harmonogram terminów konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na miesiąc luty 2017
roku.
I etap - ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego:
 nabór wniosków: od 27 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.
 ocena formalno-merytoryczna: październik - listopad 2016 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. miesiąc listopad/grudzień 2016 r.).
 ocena formalna, merytoryczna (EFS), formalno-merytoryczna (EFRR): grudzień 2016 r.
– styczeń 2017 r.

