Harmonogram oceny i wyboru wniosków
w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18

Konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na realizację projektów
w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób
młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER 2014-2020.
W odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18 do Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie wpłynęło 95 wniosków.
Wszystkie wnioski zostały poddane wstępnej weryfikacji poprawności pod kątem
występowania w nich oczywistych omyłek.
W dniu 25 maja 2018 r. odbyło się I posiedzenie Komisji Oceny Projektów, na którym
wnioski o dofinansowanie zostały rozlosowane do oceny merytorycznej przez członków KOP.
Etap składania wniosków o dofinansowanie
Złożenie przez Beneficjentów
dofinansowanie projektów

wniosków

o

Od 02.05.2018 r. godz. 08:00
do 18.05.2018 r. godz. 14.00

Etap oceny merytorycznej

Dokonanie oceny merytorycznej wniosków o
dofinansowanie – wypełnienie i podpisanie przez
oceniających kart oceny merytorycznej wszystkich
projektów ocenianych w ramach KOP

Liczba wniosków
poddawanych ocenie
merytorycznej w ramach
KOP

Termin dokonania oceny
merytorycznej na danym
posiedzeniu KOP

95 wniosków

Do 24 lipca 2018 r.
(tj. nie później niż 60
dni od momentu
przekazania wniosku do
oceny merytorycznej)

Analiza wypełnionych kart oceny merytorycznej,
poddanie projektów dodatkowej ocenie trzeciego
oceniającego (o ile dotyczy), przeprowadzenie
negocjacji projektów (w tym opublikowanie na
stronie IOK listy projektów skierowanych do
negocjacji), obliczenie liczby punktów przyznanych
poszczególnym projektom oraz przygotowanie listy
wszystkich projektów ocenionych w ramach KOP

Po podpisaniu przez oceniających kart oceny
merytorycznej wszystkich projektów ocenionych
w ramach KOP

Rozstrzygnięcie konkursu – zatwierdzenie listy
wszystkich ocenianych projektów w ramach

Po zakończeniu oceny wszystkich projektów
w ramach posiedzenia KOP, zakończeniu etapu

konkursu

negocjacji oraz obliczeniu liczby punktów
przyznanych projektom.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu –
październik 2018r.
(Termin rozstrzygnięcia uzależniony jest od liczby
projektów poddanych dodatkowej ocenie przez
trzeciego oceniającego oraz liczby projektów
skierowanych do negocjacji).

Zamieszczenie na stronie IOK oraz portalu funduszy
europejskich listy projektów wybranych do
dofinansowania

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu

Przekazanie Wnioskodawcom pisemnej informacji
o zakończeniu oceny projektów oraz jej wynikach.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu (dotyczy
projektów ocenionych pozytywnie)

Etap podpisania umowy o dofinansowanie

Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów
(załączników) do umowy o dofinansowanie

W terminie 7 dni kalendarzowych, a w przypadku
projektów partnerskich 10 dni kalendarzowych, od
momentu otrzymania przez Projektodawcę pisma
(pocztą tradycyjną) o wybraniu projektu do
dofinansowania

Weryfikacja wszystkich wymaganych załączników
do umowy o dofinansowanie przez IOK

W terminie 5 dni roboczych od daty złożenia przez
Projektodawcę wymaganych dokumentów
(załączników) do umowy o dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofinansowanie
upoważnionego przedstawiciela IOK

przez

Niezwłocznie po otrzymaniu przez IOK dwóch
egzemplarzy umowy o dofinansowanie
podpisanych przez Projektodawcę

