
Ocena formalna wniosków, które zostały uzupełnione lub poprawione, jest dokonywana:

  KTO PRZEPROWADZA OCENĘ FORMALNĄ WNIOSKÓW

  
GDZIE PUBLIKOWANA  JEST INFORMACJA O WYNIKACH OCENY, 
CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU OCENY 

 CO SIĘ DZIEJE Z WNIOSKIEM PO OCENIE FORMALNEJ

 JAK  DŁUGO TRWA I NA CZYM POLEGA 

ETAP 2 - Ocena formalna
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  CZY MOŻNA POPRAWIĆ BŁĘDY WE WNIOSKU6.3

Fundusze Europejskie w Twoim zasięgu!

www.funduszedlamazowsza.eu
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OCENA MERYTORYCZNA

 W przypadku naborów organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych - MJWPU, ocena formalna wniosków przeprowadzana 
 jest przez co najmniej dwóch pracowników. Osoby oceniające wnioski wchodzą w skład Komisji Oceny Projektów KOP, która powoływana jest odrębnie 
 dla każdego konkursu ogłaszanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2014-2020. 
 Głównym celem KOP jest przygotowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie oceny formalnej złożonych wniosków o dofinansowanie.

 Ocenie podlega zgodność wniosku z wymaganiami wskazanymi w regulaminie konkursu, w tym zgodność z  kryteriami formalnymi i dostępu, 
 które są zatwierdzane przez Komitet Monitorujący. Kryteria oceny stanowią załącznik do dokumentacji konkursowej.

 

 
 
 
 

Pisemna informacja o wyniku oceny wysyłana jest do wnioskodawcy niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia 
procedury oceny wniosków, czyli od daty oceny ostatniego z oceniających. Ponadto po zakończeniu oceny formalnej MJWPU zamieszcza 
w serwisie www.funduszedlamazowsza.eu przy ogłoszeniu do danego konkursu listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Od wyników oceny można sie odwołać. W przypadku oceny negatywnej informacja o wyniku oceny (wraz z uzasadnieniem oceny) zawiera 
pouczenie dotyczące możliwości wniesienia protestu na zasadach określonych w artykule 53 i 54 ustawy wdrożeniowej. 

Pozytywnie ocenione wnioski pod względem formalnym trafiają do oceny merytorycznej.

 
 

 
Ocena formalna wniosku co do zasady trwa do 45 dni, tzn. w ciągu 45 dni do wnioskodawcy zostaje 
wysłana jedna z trzech możliwych informacji: ocena pozytywna, ocena negatywna lub pismo z uwagami. 
W przypadku projektów składanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS, pismo 
z uwagami dotyczy poprawienia wymogów formalnych lub oczywistych omyłek. 

Ważne: w uzasadnionych przypadkach czas oceny formalnej może zostać wydłużony.
 
Termin oceny formalnej liczony jest od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, 
a w przypadku konkursu otwartego od momentu zamknięcia naboru wniosków w ramach jednej rundy.

Ważne: ocena kryteriów  formalnych i dostępu jest oceną typu „0/1”, co oznacza, że niespełnienie 
któregokolwiek z kryteriów wyklucza projekt z dalszej oceny.

W przypadku rozbieżności ocen w kryteriach dostępowych i formalnych, tzn. gdy jeden z członków KOP 
ocenia pozytywnie a drugi negatywnie („0” i „1”), wniosek jest oceniany przez trzeciego członka KOP,
którego ocena jest ostateczna i wiążąca. W przypadku braku trzeciej opinii decyzja podejmowana 
jest przez Przewodniczącego KOP.

W projektach dofinansowanych w ramach EFS w przypadku rozbieżności ocen w kryteriach dostępowych 
i formalnych, tzn. gdy jeden z członków KOP ocenia pozytywnie a drugi negatywnie („0” i „1”),  
decyzja co do wyniku oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP.

 
 
 

W przypadku projektów dofinansowanych w ramach EFS wyjaśnień i uzupełnień dokonuje sie na etapie wymogów formalnych 
przed oceną formalną.

W przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR w trakcie oceny formalnej, wnioskodawca ma możliwość jednokrotnej 
poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z przesłanymi uwagami w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji
z MJWPU. Jednak uzupełnienie wniosku lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. 

      
      EFRR - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie, przy czym do tego terminu 
      nie wlicza sie czasu uzupełniania wniosku przez wnioskodawcę
      EFS - w terminie do 10 dni od daty złożenia uzupełnionego/poprawionego wniosku spełniającego wymogi formalne.

https://www.funduszedlamazowsza.eu/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/ustawa-o-zasadach-realizacji-programow-w-zakresie-polityki-spojnosci-finansowanych-w-perspektywie-finansowej-2014-2020-tzw-ustawa-wdrozeniowa/

