
 

Harmonogram oceny merytorycznej I  Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi 

priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy dla konkursu zamkniętego  

nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do 

aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020 

 

 

Etap oceny merytorycznej 

Termin rozpoczęcia posiedzenia KOP. 05.03.2021 r. 

Ocena merytoryczna rozumiana jako 

podpisanie przez oceniających kart oceny 

merytorycznej wszystkich projektów 

ocenianych w ramach KOP lub wydanie 

rozstrzygnięcia przez przewodniczącego 

KOP. 

W terminie nie późniejszym niż: 

• 100 dni od dnia zatwierdzenia protokołu 

oceny formalnej z posiedzenia KOP tj. 

10.06.2021 r. 

Ocena merytoryczna rozumiana, jako podpisanie 

przez oceniających kart oceny merytorycznej 

wszystkich projektów ocenianych w ramach KOP 

lub wydanie rozstrzygnięcia przez 

przewodniczącego KOP, dokonywana jest w 

terminie liczonym od dnia zatwierdzenia 

Protokołu z prac KOP w zakresie oceny formalnej. 

  

W przypadku stwierdzenia na etapie oceny 

merytorycznej niespełnienia kryteriów 

weryfikowanych na etapie oceny formalnej, 

wniosek podlega ponownej ocenie 

formalnej. 

W terminie 5 dni od dnia podpisania karty oceny 

merytorycznej przez oceniającego następuje 

zwrot wniosku do oceny formalnej.  

W przypadku odrzucenia wniosku z 

powodu nieuzyskania pozytywnej oceny 

merytorycznej - poinformowanie 

wnioskodawcy drogą elektroniczną z 

wykorzystaniem systemu LSI Backoffice o 

wynikach oceny i możliwości wniesienia 

protestu wraz z kserokopiami kart oceny 

merytorycznej zawierającymi uzasadnienie 

oceny i szczegółową liczbę punktów 

uzyskaną przez projekt, z zachowaniem 

zasady anonimowości osób dokonujących 

oceny.  

W terminie 7 dni od zakończenia oceny wniosku, 

tj. od daty zatwierdzenia kart oceny przez 

przewodniczącego KOP (ocena finalna). 



 

Przygotowanie Listy projektów 

skierowanych do negocjacji 

Termin na przeprowadzenie negocjacji wynosi 30 

dni od zakończenia oceny merytorycznej. 

Po zakończeniu procesu negocjacji 

sporządzenie protokołu z prac KOP.  

Niezwłocznie. 

Zatwierdzenie Listy projektów wybranych 

do dofinansowania w ramach posiedzenia 

KOP dla konkursu nr RPMA.08.03.02-

IP.02-14-002/20 

Niezwłocznie. 

Ogłoszenie listy projektów wybranych do 

dofinansowania 

W terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez 

Zarząd Województwa Mazowieckiego 

zatwierdzającej listę projektów wybranych do 

dofinansowania. 

Wysłanie do wnioskodawcy pisma 

informującego o możliwości przyjęcia 

wniosku do realizacji lub pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go 

do dofinansowania z powodu braku 

środków finansowych.  

W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez 

Zarząd Województwa Mazowieckiego 

zatwierdzającej listę projektów wybranych do 

dofinansowania.  

 


