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W przypadku zaistnienia wątpliwości czy konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, Twój wniosek może zostać skierowany 
do uzupełnień (EFRR) lub negocjacji (EFS).

Uzupełnienia - dla konkursów realizowanych w ramach EFRR uzupełnienia odbywają się  przed przystąpieniem do oceny merytorycznej projektu 
na wniosek eksperta lub pracownika Instytucji Ogłaszającej Konkurs - IOK. W przypadku zaistnienia wątpliwości i konieczności doprecyzowania 
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, IOK może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień. Stanowią one integralną 
część wniosku, dlatego mogą mieć wyłącznie charakter porządkowy i doprecyzowujący. Ich celem ma być ujednoznacznienie treści i weryfikacja 
okoliczności będących przedmiotem oceny, a nie istotna modyfikacja zakresu wniosku.

Negocjacje - w przypadku konkursów realizowanych w ramach EFS wniosek może zostać skierowany do negocjacji, których przedmiotem może być 
zarówno zakres merytoryczny jak i wysokość dofinansowania. Negocjacje przeprowadzane są jako część etapu oceny merytorycznej.

Możesz wnieść protest w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym wyniku oceny projektu. 
Musisz go wnieść w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem poczty), i w takiej formie prowadzone jest dalsze 
postępowanie w sprawie.
 
Protest rozpatrywany jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności gdy w trakcie konieczne okaże się skorzystanie z pomocy ekspertów, termin może być przedłużony, o czym 
otrzymasz informację na piśmie. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć 60 dni od jego otrzymania. 

W oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny i na podstawie uzyskanych punktów sporządzona jest lista projektów, które zostały 
wybrane do otrzymania dofinansowania w ramach danego konkursu. Lista zatwierdzana jest przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego w formie uchwały i publikowana na portalu RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Oprócz tego, informacja 
przesyłana jest do wnioskodawców przez System MEWA 2.0 nie później niż w ciągu 14 dni. Informacja zawiera wynik oceny 
wraz z uzasadnieniem oraz karty oceny z punktacją przyznawaną dla poszczególnych kryteriów. Jeżeli otrzymałeś ocenę negatywną  
masz możliwość odwołania się od tego wyniku.

Jeśli Twój projekt został wybrany, jesteś zobowiązany do dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 
w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania informacji o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji. Niezłożenie dokumentacji 
w wyznaczonym terminie może powodować brak rezerwacji środków na Twój projekt i tym samym możliwość dofinansowania mogą otrzymać 
kolejne projekty z listy. 

Ważne: wskazany termin, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zostać wydłużony o maksymalnie 30 dni. 

W przypadku konkursów realizowanych w ramach EFS, maksymalny termin na podpisanie umowy z wnioskodawcami wynosi 60 dni 
od momentu zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego listy projektów wybranych do dofinansowania.

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów merytorycznych określonych w dokumentacji konkursowej. 
Może przyjąć formę oceny “0/1” lub przyznania punktów w zależności od stopnia spełnienia danego kryterium.

Ocena przy projektach z EFS trwa do 120 dni w zależności od ilości wniosków:
     do 10 wniosków – 30 dni 
     11-60 wniosków – 80 dni  
     61-150 wniosków – 100 dni 
     powyżej 150 wniosków – 120 dni.

W przypadku konkursów dotyczących ZIT: 
     do 150 wniosków – 100 dni 
     powyżej 150 wniosków – 120 dni. 

Ocena przy projektach z EFRR trwa do 60 dni z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużona, 
na przykład w przypadku konieczności dokonania uzupełnień. 

Ważne: wniosek może zostać skierowany do dofinansowania tylko po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów 
w danym naborze, które opisane są w dokumentacji do każdego konkursu.

Ocena może przyjąć formę:
     niezależnej oceny danego projektu przez co najmniej 2 członków KOP (w ramach EFS i EFRR)
     panelową - wspólną ocenę projektu przez co najmniej 2 członków KOP (tylko dla EFRR).

W skład KOP wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarze, pracownicy Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych - MJWPU lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy - WUP, eksperci oraz w przypadku 
konkursów dotyczących ZIT pracownicy z ramienia ZIT. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - to podejmowanie wspólnych interwencji ekonomicznych, społecznych, 
przestrzennych przy udziale EFRR i EFS (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego) w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na terenach miast wojewódzkich i ich obszarów 
funkcjonalnych. W przypadku województwa mazowieckiego, w skład którego wchodzi 40 gmin, ZIT obejmują 
przedsięwzięcia z zakresu transportu publicznego, poprawy stanu środowiska naturalnego, wsparcia efektywności 
energetycznej oraz promocji gospodarczej terenu. 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/
http://omw.um.warszawa.pl/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/zit-metropolii-warszawskiej-cele-i-korzysci/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/

