
Mazowiecki Elektroniczny Wniosek 
Aplikacyjny – MEWA 2.0



SŁOWNIK POJĘĆ

IOK – Instytucja Organizująca Konkurs – MJWPU;

Istotna modyfikacja - nieuzasadniona zmiana: zakresu rzeczowego projektu (w tym kategorii wydatków), 

wartości projektu (kwota całkowita, kwota dofinansowania, wydatki kwalifikowalne), wartości 

wskaźników, terminów realizacji projektu, celów projektu. Jest to zmiana skutkująca koniecznością 

dokonania ponownej oceny wniosku;

KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego;

MEWA 2.0 – Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014 - 2020;

Podpis elektroniczny – podpis w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz.U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi 

danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby 

składającej podpis elektroniczny;

UPO – urzędowe poświadczenie odbioru w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz.1114)



ZASADY WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW

IOK  informuje, że 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.

• 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). 

• Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/


• Logowanie do systemu elektronicznego MEWA 2.0 w celu złożenia 

wniosku o dofinansowanie jest możliwy wyłącznie w czasie naboru 

wniosków.



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. 



• Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć w formie 

elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Maksymalna wielkość jednego załącznika -

25 MB, dopuszczalne formaty załączników: doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpg, tiff.

• W przypadkach gdy wniosek: 

a) został złożony przed terminem naboru lub po zakończeniu naboru wniosków w 

ramach danego konkursu,

b) został złożony do niewłaściwej instytucji, 

uznaje się, że nie został on złożony w odpowiedzi na nabór wniosków i nie podlega 

on  ocenie.

• Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w języku 

polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, nie podlegają 

weryfikacji.



• 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.



www.funduszedlamazowsza.eu



Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji
Dziękuję za uwagę,

Agnieszka Zalewska

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych


