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Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania 

w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 dla Działania 8.10 RPO WZ 2014 - 2020 

 

 

Etap składania wniosków o dofinansowanie projektów 

 

Złożenie przez Projektodawców wniosków  

o dofinansowanie projektów. 
05.05.2022 r. – 19.05.2022 r. do godziny 15:00 

 

Ocena wniosków 

 

Dokonanie oceny wniosków o 

dofinansowanie pod kątem braków 

formalnych. 

14 dni od daty zakończenia naboru, tj. do 02.06.2022 r.  

Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania 

wniosku o dofinansowanie przez 

Wnioskodawcę. 

W terminie nie dłuższym niż 7/101 dni liczonych od dnia 

następującego po dniu wysłania wezwania pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

Weryfikacja uzupełnionego i/lub 

skorygowanego wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Niezwłocznie. 

Termin dokonania oceny merytorycznej 

(faza I i II). 

Nie dłużej niż 97 dni od dnia zakończenia naboru tj. do 

24.08.2022 r. 

Dokonanie przez Wnioskodawcę poprawy 

oczywistych omyłek, wskazanych w 

wezwaniu wystosowanym przez IOK. 

w terminie 10 dni liczonych od dnia następującego po 

dniu wysłania wezwania pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpatrzenia. 

Dokonanie przez Wnioskodawcę poprawy/ 

uzupełnienia złożonej dokumentacji, w 

zakresie kryteriów administracyjności.  

w terminie 10 dni liczonych od dnia następującego po 

dniu wysłania wezwania pod rygorem negatywnej 

oceny spełniania danego kryterium 

Rozstrzygnięcie konkursu – zatwierdzenie 

listy wszystkich ocenianych projektów w 

ramach konkursu. 

Po zakończeniu oceny wszystkich projektów, tj. do 

24.08.2022 r. 

Zamieszczenie na stronie internetowej 

https://rpo.wup.pl/, www.rpo.wzp.pl oraz na 

portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl listy 

projektów, które spełniły kryteria i uzyskały 

wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem 

projektów wybranych do dofinansowania). 

Nie później niż 7 dni od dnia zakończenia oceny, tj. do 

31.08.2022 r. 

 
1 Termin 7/10 dni uzależniony jest od zakresu zmian, których Wnioskodawca zobowiązany 
dokonać we wniosku o dofinansowanie i/lub Pisemnym wniosku o przyznanie pomocy. 

https://rpo.wup.pl/
http://www.rpo.wzp.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu 

przypadnie na 24.08.2022 r. 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do aktualizacji harmonogramu.  

 

Szczecin, dnia  11  sierpnia 2022 r. 

 

 

 


