Fundusze Europejskie w Twoim zasięgu!
ETAP 1 - od pomysłu do złożenia wniosku o dofinansowanie

Infografika współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

EFS EFRR

Śledź na stronie internetowej harmonogram
naborów wniosków o dofinansowanie. Znajdziesz
tam wszystkie planowane i aktualne nabory.

POMYSŁ

WYBÓR ŹRODŁA FINANSOWANIA

Poziom dofinansowania dla każdego typu projektu jest określony
w dokumentacji konkursowej do poszczególnych naborów.
Zapisz się na bezpłatne spotkania
informacyjne i szkolenia.
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www.funduszedlamazowsza.eu
To Twoje centrum informacji, znajdziesz tu przydatne
informacje, które pomogą Ci w aplikowaniu o dofinansowanie
z Unii Europejskiej.
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W ramach RPO WM masz do dyspozycji 10 osi priorytetowych,
z czego 7 pierwszych realizowanych jest w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR i 3 pozostałe
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS. Musisz
wybrać tę, która swoimi warunkami będzie najbardziej zbliżona
do celów Twojego projektu.

Jesteś przedsiębiorczy, masz pomysł, który chcesz zrealizować
na Mazowszu, ale brakuje Ci kapitału, środki Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM mogą być
dla Ciebie rozwiązaniem problemu i wsparciem w rozwoju działalności.
Skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy
Europejskich PIFE na Mazowszu. Podczas rozmowy z Konsultantem
dowiesz się jakie są możliwości finansowania Twojego projektu.
Zapisz się na bezpłatne szkolenia i spotkania informacyjne, które
pomogą Ci przygotować wniosek. Poznaj zasady na jakich możesz
otrzymać dofinansowanie, przemyśl swoje potrzeby i określ cele
projektu.
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Zdecyduj z jakich środków będziesz finansował projekt. Pamiętaj,
że środki europejskie to tylko część budżetu na jego sfinansowanie.

ETAP

1

Skontaktuj się z PIFE:
- bezpośrednio
- mailowo
- telefonicznie.

Ważne: harmonogram na kolejny rok jest
publikowany do 30 listopada bieżącego roku.
Może ulegać aktualizacji, więc trzymaj rękę
na pulsie.

Zapisz się do NEWSLETTERA RPO WM, będziesz
na bieżąco otrzymywać najważniejsze informacje
o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych
oraz projektach dofinansowanych z funduszy europejskich.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Na miesiąc przed planowanym terminem naboru pojawia
się dokumentacja konkursowa, w której określane
są najważniejsze informacje związane z naborem, m.in.:
kryteria, na podstawie których, oceniany jest wniosek
o dofinansowanie, minimalna i/lub maksymalna kwota,
o którą możesz aplikować, maksymalny poziom dofinansowania,
typ beneficjenta, katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
oraz termin, w którym możesz składać wniosek o dofinansowanie.
Dokumentacja może być aktualizowana.
Ważne: pilnuj terminów określonych w dokumentacji.
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WYPEŁNIANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Wniosek wypełniasz wyłącznie w formie elektronicznej przez system MEWA 2.0 – Mazowiecki
Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny na podstawie Instrukcji wypełnienia wniosków o dofinansowanie,
która publikowana jest pod informacją do każdego naboru.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Podpisanie wniosku w systemie MEWA 2.0 nie kończy całej procedury i nie jest jednoznaczne
ze złożeniem wniosku o dofinansowanie. Aby zakończyć proces, naciśnij przycisk WYŚLIJ
WNIOSEK. Potwierdzeniem wysłania wniosku jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),
stanowiące dowód złożenia wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs IOK.

Instrukcja użytkownika systemu
MEWA 2.0

Masz 2 możliwości podpisania wniosku:
1) certyfikatem kwalifikowanym
2) przez nieodpłatny profil zaufany na platformie ePUAP.
Ważne: pamiętaj, by dotrzymać terminu składania wniosku o dofinansowanie określonego w dokumentacji konkursowej,
ponieważ nie ma możliwości złożenia wniosku po tym terminie.

W celu skorzystania z systemu musisz najpierw zarejestrować swoje konto na stronie głównej. Żeby
to zrobić, wypełnij formularz i aktywuj konto, klikając w link przesłany na podany przez Ciebie adres
mailowy (link jest aktywny tylko przez 24 godziny). Od tej pory będziesz mógł logować się do systemu
ze strony głównej MEWA 2.0 za pomocą swojego loginu i hasła.

Zapisz się do POWIADOMIEŃ, uzyskasz
aktualne informacje na temat interesującego
Cię naboru, np.: ogłoszenia o planowanych naborach,
komunikaty o zmianach w dokumentacji konkursowej,
najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ).

Ważne: w trakcie wypełniania wniosku korzystaj z Instrukcji użytkownika systemu MEWA 2.0, która krok
po kroku przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy wypełniania wniosku za pomocą tego narzędzia.
Pisząc projekt pamiętaj o specyfice konkretnych typów funduszy:
a) w przypadku EFS - pamiętaj o przeprowadzeniu diagnozy sytuacji, która stanowi podstawę realizacji
projektu, czyli dobrze zdefiniuj cele i sposoby oddziaływania oraz rezultaty jakie zamierzasz osiągnąć
b) w przypadku EFRR - zwróć uwagę na dokumentację, która może wymagać przygotowania biznesplanu
dla realizacji Twojego projektu czy studium wykonalności, polegającego na ocenie i analizie
prawdopodobieństwa osiągnięcia celów założonych w Twoim projekcie.
Ważne: pamiętaj o skompletowaniu załączników, których lista podana jest w dokumentacji konkursowej.

www.funduszedlamazowsza.eu

