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ZASADY WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 przygotowywany jest za 

pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0. System ten dostępny jest z poziomu 

przeglądarki internetowej na serwisie RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu).  

 

W celu prawidłowego korzystania z systemu MEWA 2.0 oraz do prawidłowego złożenia 

wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapoznania się z 

następującymi dokumentami: 

1. Regulaminem użytkowania systemu Mewa 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020; 

2. Instrukcją użytkownika systemu MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020 

 

Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika.  

http://www.funduszedlamazowsza.eu/


 
 •  Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za 

pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych Mazowieckiego 

Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0). Wniosek o dofinansowanie 

musi być podpisany z użyciem: 

 

1. podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego 

certyfikatu, 

    lub 

2.      podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach ePUAP. 

 

 

• Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO.  

 

 



 
   

 

 

• Na każdym etapie oceny wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia braków oraz 

poprawy oczywistych omyłek zgodnie z art. 43 ustawy. Uzupełnienie wniosku 

o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może 

prowadzić do jego istotnej modyfikacji; 

 

 

• Wnioskodawca w przypadku poprawy/uzupełnienia wniosku o 

dofinansowanie wprowadza poprawki we wniosku o dofinansowanie oraz 

wysyła go w udostępnionym  systemie elektronicznym MEWA 2.0. 



 
   

 

 

 W celu doręczenia pisma za pośrednictwem systemu MEWA 2.0, MJWPU przesyła 

na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy wskazany we wniosku o 

dofinansowanie projektu zawiadomienie zawierające: 

 

 

a) wskazanie, że wnioskodawca może odebrać pismo w formie dokumentu 

elektronicznego, 

 

b) wskazanie adresu elektronicznego, z którego może pobrać pismo i pod którym 

powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma, 

 

c) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma w systemie MEWA 2.0. 



 
   

 

 

  

• Wniosek po podpisaniu należy wysłać co jest 

równoznaczne z jego złożeniem. 

 

 

• Podpisanie wniosku w systemie MEWA 2.0 nie jest 

tożsame z jego wysłaniem, a tym bardziej z jego 

złożeniem. 



 
   

 

 

  



Agnieszka Zalewska 

Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów 

Unijnych 
tel.: 22 542 2482 

e-mail: a.zalewska@mazowia.eu 


