
 

Przemyśl, dnia 21.07.2021 r. 

 

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE MIKROGRANTÓW1 

projekt „NAWIGATOR II - PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

 

Lp. Terminy naborów Ocena formalna  
Składanie uzupełnień 

przez Wnioskodawców   

Ocena formalna 

uzupełnień 
Ocena merytoryczna Ogłoszenie wyników 

1 07-24.04.2020 r. 27-29.04.2020 r. 
max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 06-07.05.2020 r. 08-15.05.2020 r. 15/18.05.2020 r. 

2 
27.04.2020 r. - 

29.05.2020 r. 
01-03.06.2020 r. max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 09-10.06.2020 r. 12-19.06.2020 r. 19/22.06.2020 r. 

3 01-21.06.2020 r. 22-24.06.2020 r.  max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 

30.06.2020 r. - 

01.07.2020 r. 
02 – 10.07.2020 r. 10/13.07.2020r. 

4 01-31.07.2020 r. 03-05.08.2020 r. 
max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 11-12.08.2020 r. 13-21.08.2020 r. 21/24.08.2020 r. 

5 03-31.08.2020 r. 01-03.09.2020 r. max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 09-10.09.2020 r. 11-18.09.2020 r. 18/21.09.2020 r. 

6 04-30.09.2020 r. 01-05.10.2020 r. max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 09-12.10.2020 r. 13-20.10.2020 r. 20/21.10.2020 r. 

7 01-30.10.2020 r. 02-04.11.2020 r. 
max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 10 i 12.11.2020 r. 13-20.11.2020 r. 20/23.11.2020 r. 

8 02-30.11.2020 r. 01-03.12.2020 r. 
max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 09-10.12.2020 r. 11-18.12.2020 r. 18/21.12.2020 r. 

9 11-29.01.2021 r. 01-03.02.2021 r. max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 09-10.02.2021 r. 11-19.02.2021 r. 19/22.02.2021 r. 

10 11-26.02.2021 r. 01-03.03.2021 r. max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 09-10.03.2021 r. 11-19.03.2021 r. 19/22.03.2021 r. 

11 01-31.03.2021 r. 06-08.04.2021 r. 
max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 14-15.04.2021 r. 16-23.04.2021 r. 23/26.04.2021 r. 

12 01-30.04.2021 r. 04-06.05.2021 r. max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 12-13.05.2021 r. 14-21.05.2021 r. 21/24.05.2021 r. 

13 01-31.08.2021 r. 06-08.09.2021 r. 
max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 14-15.09.2021 r. 16-24.09.2021 r. 24/27.09.2021 r.  

14 01-30.09.2021 r. 04-06.10.2021 r. 
max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 12-13.10.2021 r.  14-22.10.2021 r. 22/25.10.2021 r. 

15 01-31.10.2021 r. 03-05.11.2021 r.  
max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 15-16.11.2021 r.  17-26.11.2021 r. 26/29.11.2021 r.  

16 01-30.11.2021 r. 01-03.12.2021 r. 
max do 3 dni od terminu wysłania 

informacji o brakach formalnych 09-10.12.2021 r. 13-20.12.2021 r. 20/21.12.2021 r.  

 

                                                           
1 Harmonogram wskazuje maksymalne terminy oceny. W zależności od ilości złożonych wniosków, terminy te mogą ulec skróceniu.  


