
Załącznik nr 3 

 

Harmonogram Prac Komisji Konkursowej - Ocena Merytoryczna 

Data rozpoczęcia oceny 
merytorycznej 

w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dnia zakończenia naboru 
wniosków o przyznanie dotacji 

Czas trwania oceny merytorycznej 
nie dłużej niż 100 dni licząc od dnia zakończenia oceny formalnej 
wszystkich wniosków o przyznanie dotacji 

Przedstawienie Wnioskodawcy przez 
Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej na piśmie propozycji 
zmian w budżecie (jeśli dotyczy) 

przekazanie informacji za pośrednictwem faksu w terminie 
nieprzekraczającym 10 dni licząc od dnia przekazania karty oceny 
merytorycznej (dotyczy wniosków, które otrzymały co najmniej 
60% punktów z oceny merytorycznej) 

Przedłożenie przez Wnioskodawcę 
informacji na piśmie, czy wyraża 
zgodę na wprowadzenie 
zaproponowanych zmian w budżecie 
wniosku o przyznanie dotacji. Brak 
zgody powoduje odrzucenie wniosku  
(jeśli dotyczy) 

w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty przesłania informacji 
faksem 

Opublikowanie listy wniosków, które 
otrzymają dotację na stronie 
rpo.lubelskie.pl oraz na stronie 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie 
lubelskie.pl 

w terminie do 15 czerwca 2016 r. 

Wysłanie do Wnioskodawcy pisma 
informującego o przyznaniu dotacji 
wraz z wezwaniem do dostarczenia 
dokumentacji niezbędnej do 
podpisana umowy 

w terminie nieprzekraczającym 7 dni licząc od dnia zakończenia 
etapu oceny merytorycznej 

Złożenie przez Wnioskodawcę 
wszystkich wymaganych 
dokumentów (załączników) 
niezbędnych do zawarcia umowy o 
udzielenie dotacji 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma informującego o 
pozytywnej ocenie wniosku i wybraniu go do otrzymania dotacji 

Weryfikacja wszystkich wymaganych 
dokumentów (załączników) do 
umowy 

w terminie nieprzekraczającym 5 dni licząc od daty złożenia przez 
Wnioskodawcę wymaganych poprawnie sporządzonych 
dokumentów (załączników) do umowy 

Stwierdzenie nieprawidłowości w 
załącznikach przedłożonych przez 
Wnioskodawcę (jeśli dotyczy) 

wezwanie drogą elektroniczną Wnioskodawcy, do dokonania 
stosownych poprawek i/lub uzupełnień dokumentów w terminie do 
3 dni od daty wezwania. 

Ponowna weryfikacja złożonych 
uzupełnionych i/lub skorygowanych 
załączników do umowy (jeśli dotyczy) 

weryfikacja złożonych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 3 
dni od dnia złożenia uzupełnień i/lub skorygowanych załączników 
przez Wnioskodawcę. 

Podpisanie umowy o udzielenie 
dotacji 

w terminie nieprzekraczającym 10 dni od dnia wpływu 
poprawnych i kompletnych załączników do umowy o udzielenie 
dotacji 


