Fundusze Europejskie w Twoim zasięgu!
ETAP 2 - od oceny wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie

Infografika współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
LISTA
PROJEKTÓW

W oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny projektu tworzona jest lista rankingowa.
Znajdują się na niej projekty, które otrzymały dofinansowanie w danym naborze.

Ocena formalna przeprowadzana jest przez Instytucję ogłaszającą
konkurs IOK (Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programow Unijnych
MJWPU lub Wojewódzki Urząd Pracy WUP). W przypadku konkursów
dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, rolę IOK
pełni Instytucja Pośrednicząca ZIT razem z MJWPU lub WUP.
IOK rozpoczyna proces oceny od momentu zakończenia naboru
wniosków o dofinansowanie lub zakończenia rundy w ramach
danego naboru.

Lista zatwierdzana jest przez przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały
i publikowana na portalu RPO WM - funduszedlamazowsza.eu nad ogłoszeniem
do zakończonego konkursu.
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Etap ten polega na sprawdzeniu ogólnych kryteriów formalnych
oraz kryteriów dostępu, jeśli zostały takie przewidziane w ramach
danego konkursu.

Informacja o wyniku oceny wysyłana jest do wnioskodowców w formie elektronicznej
przez system MEWA 2.0. Powiadomienie odbywa się niezwłocznie, lecz nie później
niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia listy projektów. Informacja zawiera
wynik oceny oraz karty oceny wraz z uzasadnieniem punktacji przyznanej w poszczególnych
kryteriach.

OCENA MERYTORYCZNA

Przeprowadzana jest przez pracowników IOK i/lub ekspertów zewnętrznych.

Ocena ma charakter „0/1” - sprawdzane jest czy wniosek spełnia
dane kryterium czy też nie spełnia.

Ocena merytoryczna rozpoczyna się od dnia opublikowania listy
pozytywnie ocenionych wniosków na etapie oceny formalnej.
Dokonywana jest na podstawie kryteriów merytorycznych
określonych w ramach danego konkursu. To może być
np. wykonalność finansowa, potencjał kadrowy i techniczny,
efektywność projektu, itd.

W wyniku oceny formalnej wniosek może zostać skierowany
do poprawy, odrzucony bądź przekazany do następnego etapu –
oceny merytorycznej.
Twój wniosek zostanie oceniony w ciągu 45-ciu dni kalendarzowych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR
i Europejskiego Funduszu Społecznego EFS. W przypadku dużej liczby
wniosków czas na ocenę może ulec wydłużeniu.
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Ważne: może to być ocena “0/1” lub polegająca na przyznaniu punktacji
w zależności od stopnia spełnienia danego kryterium.
Termin realizacji oceny merytorycznej to:
- od 30 do 120 dni kalendarzowych w przypadku projektów złożonych
w ramach EFS
- do 60 dni kalendarzowych dla projektów finansowanych z EFRR,
z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach może zostać
wydłużona, na przykład w przypadku konieczności dokonania
uzupełnień.
Czas potrzebny na dokonanie oceny jest uzależniony od liczby
złożonych wniosków w ramach naboru.

IOK pisemnie poinformuje Cię o negatywnym wyniku oceny
projektu w ramach oceny formalnej i/lub merytorycznej.
Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem masz prawo
do złożenia protestu. Informację na ten temat znajdziesz
w wysłanym do Ciebie piśmie.
Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie
złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru
projektów.
Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu,
a więc zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej,
a także sposobu dokonania oceny, zwłaszcza w zakresie
ewentualnych naruszeń proceduralnych.
Elementy składowe protestu każdorazowo określane
są w dokumentacji konkursowej.

Przyszedł czas na podpisanie umowy. MJWPU przydzieli
do Twojego projektu opiekuna, który będzie Cię wspierał podczas
realizacji całego projektu. Opiekun prześle Ci treść umowy.
Maksymalny termin na podpisanie umowy, np. w ramach EFS
to 60 dni kalendarzowych. Zadbaj więc o to, by odpowiednio wcześnie
zgromadzić wszystkie załączniki. Możesz je przesyłać tylko
za pośrednictwem systemu MEWA 2.0.
Lista niezbędnych załączników każdorazowo jest publikowana
w dokumentacji konkursowej projektu. Zapoznaj się z nimi
wcześniej, ponieważ zdobycie niektórych dokumentów
może wymagać dłuższego czasu lub niektóre z nich mogą mieć
określony termin ważności (np. zaświadczenia z ZUS czy US).

Kontrola przed podpisaniem umowy
(dotyczy tylko projektów
dofinansowanych z EFRR)

EFRR

Kontrola w ramach EFRR dotyczy zakończonych postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego. Przeprowadzana
jest w terminie od dnia przekazania informacji o wyborze projektu
do dofinansowania do dnia zawarcia umowy.
Może być prowadzona w miejscu realizacji projektu
(w siedzibie wnioskodawcy lub w każdym miejscu,
w którym dostępna jest dokumentacja) albo w siedzibie IOK.
Dotyczy postępowań prowadzonych w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu
o zasadę konkurencyjności.
Wynik kontroli ma wpływ na wysokość dofinansowania
określoną w umowie lub decyzji o dofinansowaniu projektu.
Dopuszczalne jest jednak usunięcie nieprawidłowości w drodze
„zamiany wydatku” w części, której ta nieprawidłowość dotyczy.

Procedura odwoławcza
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PPRZYGOTOWANIE
DOKUMENTÓW/ZAŁĄCZNIKÓW
DO UMOWY

Ważne: masz 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji
o negatywnym wyniku oceny projektu na przygotowanie i złożenie
protestu. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i w takiej formie
prowadzone jest dalsze postępowanie w sprawie.
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PODPISANIE UMOWY
O DOFINANSOWANIE

Przed podpisaniem umowy musisz zdecydować o wyborze formy dofinansowania,
czy ma to być zaliczka i/lub refundacja oraz określić to w harmonogramie płatności.
Istnieje możliwość późniejszej zmiany tej decyzji.
Maksymalna wysokość zaliczki:
- do 100 % dla JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego)
- do 95 % dla podmiotów innych niż JST.

Protest kierujesz do instytucji, która ogłaszała konkurs.
Czas rozpatrywania odwołania nie powinien być dłuższy niż 21 dni
kalendarzowych, licząc od dnia jego otrzymania.

Przy podpisaniu umowy o dofinansowanie wymagane jest wniesienie zabezpieczenia
prawidłowej realizacji projektu. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie państwowych
jednostek budżetowych. Zabezpieczenie składane jest przeważnie w formie weksla
in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie
rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy
ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony
ale nie może przekroczyć łącznie 45 dni. Właściwa instytucja
poinformuje Cię o tym na piśmie.

Ważne: zabezpieczenie musisz przekazać do 30 dni od zawarcia umowy.

GRATULUJEMY !!!
JESTEŚ BENEFICJENTEM
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

www.funduszedlamazowsza.eu
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WYBÓR PROJEKTÓW
DO DOFINANSOWANIA

