Komunikat nr 3 dotyczący konkursu
o nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20
ogłoszonego 18.09.2020 r. w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej RPOWP na lata 2014-2020
Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż
wprowadzono następującą zmianę w Regulaminie konkursu, tj.:
1. 3.2 Informacja o konkursie – zmiana terminu naboru – dotychczasowy zapis:
„Czas trwania konkursu wyniesie odpowiednio:
 nabór wniosków – od 19 października 2020 roku do 17 listopada 2020 roku,
 weryfikacja warunków formalnych – nie później niż 14 dni kalendarzowych od
daty złożenia wniosku,
 etap oceny formalno – merytorycznej1 - w terminie nie późniejszym niż 81 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków lub w przypadku
projektów, które podlegały uzupełnieniu lub poprawie w terminie 81 dni
kalendarzowych od dnia złożenia przez wnioskodawcę uzupełnionego lub
poprawionego wniosku o dofinansowanie (gdy liczba projektów podlegających
ocenie formalno-merytorycznej nie przekracza 200). Przy każdym kolejnym
wzroście liczby projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej o 200,
termin dokonania oceny może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni
kalendarzowych. Termin dokonania oceny formalno-merytorycznej nie może
przekroczyć 141 dni kalendarzowych niezależnie od liczby projektów
ocenianych przez KOP.
 etap negocjacji – rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu oceny formalnomerytorycznej.”
otrzymuje brzmienie:
„Czas trwania konkursu wyniesie odpowiednio:
 nabór wniosków – od 19 października 2020 roku do 01 grudnia 2020 roku,
 weryfikacja warunków formalnych – nie później niż 14 dni kalendarzowych od
daty złożenia wniosku,

Termin nie obejmuje dodatkowych czynności, które muszą zostać wykonane, aby konkurs mógł zostać rozstrzygnięty,
a więc: analizy wypełnionych kart oceny pod względem podjęcia negocjacji, przeprowadzenia negocjacji oraz obliczenia punktów
przyznanych poszczególnym wnioskom i przygotowania przez KOP listy projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu,
uszeregowanych
w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.
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 etap oceny formalno – merytorycznej2 - w terminie nie późniejszym niż 81 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków lub w przypadku
projektów, które podlegały uzupełnieniu lub poprawie w terminie 81 dni
kalendarzowych od dnia złożenia przez wnioskodawcę uzupełnionego lub
poprawionego wniosku o dofinansowanie (gdy liczba projektów podlegających
ocenie formalno-merytorycznej nie przekracza 200). Przy każdym kolejnym
wzroście liczby projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej o 200,
termin dokonania oceny może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni
kalendarzowych. Termin dokonania oceny formalno-merytorycznej nie może
przekroczyć 141 dni kalendarzowych niezależnie od liczby projektów
ocenianych przez KOP.
 etap negocjacji – rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu oceny formalnomerytorycznej.”
2. 4.2 Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie – zmiana
terminu naboru – dotychczasowy zapis:
„Nabór wniosków w wersji elektronicznej XML będzie prowadzony od dnia 19
października 2020r. od godziny 8:00 do dnia 17 listopada 2020 r. do godziny 15:30.
IOK nie przewiduje skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach
przedmiotowego konkursu.
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:
 w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA EFS w ramach SOWA
RPOWP w powyższym terminie. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć
w wersji instalacyjnej GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, nie starszej niż 2.1.9
(dostępnej w dniu rozpoczęcia naboru).
 w jednym egzemplarzu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał)
oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o
dofinansowanie w systemie GWA EFS w ramach SOWA RPOWP w ciągu 3 dni
roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego
następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 20 listopada 2020 roku do
godziny 15.30.”
otrzymuje brzmienie:

Termin nie obejmuje dodatkowych czynności, które muszą zostać wykonane, aby konkurs mógł zostać rozstrzygnięty,
a więc: analizy wypełnionych kart oceny pod względem podjęcia negocjacji, przeprowadzenia negocjacji oraz obliczenia punktów
przyznanych poszczególnym wnioskom i przygotowania przez KOP listy projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu,
uszeregowanych
w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.
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„Nabór wniosków w wersji elektronicznej XML będzie prowadzony od dnia 19
października 2020r. od godziny 8:00 do dnia 01 grudnia 2020 r. do godziny 15:30.
IOK nie przewiduje skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach
przedmiotowego konkursu.
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:
 w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA EFS w ramach SOWA
RPOWP w powyższym terminie. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć
w wersji instalacyjnej GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, nie starszej niż 2.1.9
(dostępnej w dniu rozpoczęcia naboru).
 w jednym egzemplarzu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał)
oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o
dofinansowanie w systemie GWA EFS w ramach SOWA RPOWP w ciągu 3 dni
roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego
następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 04 grudnia 2020 roku do
godziny 15.30.”
Zmiana dotycząca wydłużenia terminu naboru spowodowana jest prośbami
potencjalnych wnioskodawców.
Ww. zmiana nie powoduje zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces
podpisywania umowy nie został jeszcze rozpoczęty.
W załączeniu uaktualnione w w/w zakresie ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu
obowiązujący od 09.11.2020 roku.
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