
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania 

w ramach trybu pozakonkursowego nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22 dla Działania 7.6 RPO 

WZ 2014 - 2020 

 

 

Etap składania wniosków o dofinansowanie projektów 

 

Złożenie przez Projektodawców wniosków  

o dofinansowanie projektów. 

Od dnia 28.04.2022 r. do dnia 13.05.2022 r. 

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega 
na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji 
elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów 
oraz złożeniu do IP RPO WZ pisemnego wniosku o 
przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami 
reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, 
zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w 
terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia 
naboru tj.: do 18.05.2022 r.  
 
Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie 
pomocy uznaje się datę jego wpływu na adres 
skrzynki elektronicznej WUP tj.: 
nabor76p1@wup.pl  

 

Ocena wniosków 

 

Dokonanie oceny wniosków o 

dofinansowanie.  

W sposób ciągły, ale nie dłużej niż 21 dni 

kalendarzowych od daty złożenia wniosku o 

dofinansowanie (tj. publikacji wniosku w systemie 

LSI2014 oraz złożenia Pisemnego wniosku o 

przyznanie pomocy/Oświadczenia o wprowadzeniu 

uzupełnień/poprawy dokumentacji aplikacyjnej 

zgodnie z zasadami określonymi w wezwaniu). Termin 

dotyczy każdej złożonej wersji projektu 

Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania 

wniosku o dofinansowanie przez 

Wnioskodawcę. 

W terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

następnego po dniu wysłania wezwania do 

uzupełnienia/poprawienia wniosku. Termin dotyczy 

ponownej publikacji wniosku oraz wpływu na adres 

skrzynki elektronicznej WUP Oświadczenia 

o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy dokumentacji 

aplikacyjnej (wygenerowanego z systemu LSI2014 po 

dokonaniu poprawek). 

 

Na wniosek Wnioskodawcy, w uzasadnionym 

przypadku braku możliwości dokonania 

uzupełnienia/poprawy dokumentacji w wyznaczonym 

terminie, IP RPO może wyznaczyć dodatkowy termin 

na uzupełnienie/poprawę dokumentacji nie dłuższy 



 

 

jednak niż 14 dni od dnia następnego po wysłaniu 

pierwotnego Wezwania do poprawy/ uzupełnienia 

wniosku. 

Weryfikacja uzupełnionego i/lub 

skorygowanego wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

Niezwłocznie. 

 

Rozstrzygnięcie naboru – zatwierdzenie listy 

wszystkich ocenianych projektów w ramach 

trybu pozakonkursowego. 

 

Po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie 

projektu. 

 

Zamieszczenie na stronie internetowej 

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

portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl listy 

projektów wybranych do dofinansowania. 

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia 

oceny projektów. 

Szczecin, 27.04.2022 r.  

 
 
 
 

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

