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Komunikat 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że dla konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-

091/20 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  

i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Szczegółowe 

informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian: 

 nr 1 zmiana zapisów Regulaminu konkursu; 

 

 
Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje 

się z dniem ogłoszenia. 
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Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20 
Tabela zmian do Regulaminu konkursu 

 
 
 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1. 1

. 

Rozdział 13. 

Przygotowanie i 

złożenie wniosku  

o dofinansowanie 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji 

projektów będzie prowadzony od 23.03.2020 r. od 

godz. 00:00 do 08.05.2020 r. do godz. 15:00.  

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 

będzie prowadzony od 23.03.2020 r. od godz. 00:00 do 

29.05.2020 r. do godz. 15:00.  

Wydłużenie terminu na prośbę 

potencjalnych Wnioskodawców na 

składanie wniosków  

o dofinansowanie spowodowany jest 

czasem potrzebnym na podjęcie 

właściwych działań zmierzających do 

sporządzenia wniosku  

o dofinansowani ze względu na 

pandemię w kraju spowodowaną 

koronawirusem.  

2.  

Rozdział 18.  

Zakończenie oceny  

i rozstrzygnięcie 

konkursu 

IOK informuje, że:  

a) termin rozstrzygnięcia1 konkursu przypadnie na 

październik 2020 r. (termin orientacyjny), 

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu 

wyniesie odpowiednio: 

 wstępna weryfikacja w zakresie warunków 

formalnych oraz występowania oczywistych 

omyłek – nie później niż 10 dni od daty 

złożenia wniosku tj. maj 2020 r., 

 ocena formalna w terminie nie późniejszym 

niż 45 dni od dnia zakończenia naboru 

IOK informuje, że:  

a) termin rozstrzygnięcia2 konkursu przypadnie na 

listopad 2020 r. (termin orientacyjny), 

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu 

wyniesie odpowiednio: 

 wstępna weryfikacja w zakresie warunków 

formalnych oraz występowania oczywistych 

omyłek – nie później niż 10 dni od daty złożenia 

wniosku tj. czerwiec 2020 r., 

 ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 

45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków 

                                                             
1 Należy zauważyć, iż termin rozstrzygnięcia konkursu zależy od np.: liczby wniosków podlegających ocenie, liczby wniosków kierowanych do negocjacji. 
2 Należy zauważyć, iż termin rozstrzygnięcia konkursu zależy od np.: liczby wniosków podlegających ocenie, liczby wniosków kierowanych do negocjacji. 
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wniosków tj. czerwiec 2020 r.  

 ocena merytoryczna w terminie nie 

późniejszym, niż 120 dni od dnia 

zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po 

ocenie formalnej tj. październik 2020 r. 

 etap negocjacji - wynosi 30 dni i jest liczony 

od terminów oceny merytorycznej. 

 

tj. lipiec 2020 r.  

 ocena merytoryczna w terminie nie 

późniejszym, niż 120 dni od dnia zatwierdzenia 

Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. 

listopad 2020 r. 

 etap negocjacji - wynosi 30 dni i jest liczony od 

terminów oceny merytorycznej. 

 

 


