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Hasło

Zaloguj

Po podaniu loginu oraz hasła
logujesz się do systemu MEWA 2.0
i możesz zacząć uzupełniać wniosek.

4.2

NAWIGACJA
MEWA 2.0

Aktualne nabory – w tej zakładce znajdują się konkursy, w ramach których możesz obecnie złożyć wniosek o dofinansowanie.
Zamieszczone są tu również informacje o wszystkich zakończonych i planowanych naborach.

Ważne: pamiętaj żeby wybrać właściwy numer konkursu, do którego chcesz wypełniać wniosek.

REJESTRACJA

Wejdź na stronę https://mewa2.mazowia.eu
Pełny dostęp do systemu uzyskasz po rejestracji konta w systemie - w tym celu kliknij przycisk REJESTRACJA.

Moje konto - tutaj możesz:
edytować dane wpisane podczas rejestracji
przetestować podpis - w tym celu kliknij przycisk PRZETESTUJ PODPIS, a następnie postępuj zgodnie z krokami opisanymi
w punkcie 3.4 Instrukcji użytkownika systemu MEWA 2.0
dodać/usunąć uprawnienia do konta.

Uzupełnij pola obowiązkowe: nazwa użytkownika (login), hasło i adres mailowy*.

*Dane identyfikacyjne i adres można uzupełnić później w zakładce Moje konto – dane te będą automatycznie pobierane do formularza wniosku o dofinansowanie z możliwością edycji.

Ważne: przeglądarkami, które obecnie obsługują wtyczkę Java (która jest niezbędna do podpisu certyfikatem kwalifikowanym)
w systemie MEWA 2.0 są Internet Explorer oraz Firefox w wersji 52 i niższej.

Ważne: w Mewie 2.0 z jednym adresem mailowym może być powiązane tylko jedno konto systemowe, więc nie będziesz mógł zmienić
maila podanego przy rejestracji.

Projekty – tutaj znajdziesz informacje o wypełnianych/wypełnionych przez Ciebie wnioskach. Jeśli chcesz otworzyć formularz
wniosku wyszukaj odpowiedni projekt i użyj przycisk OTWÓRZ WNIOSEK.

Musisz zapoznać się z regulaminem i jeśli akceptujesz jego postanowienia zaznacz TAK i wciśnij przycisk ZAREJESTRUJ.
Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie wysłany link aktywacyjny. Po jego kliknięciu i wyświetleniu potwierdzenia możesz zalogować
się do systemu. Jeśli nie znalazłeś linku aktywacyjnego w folderze Odebrane sprawdź folder Spam w swojej poczcie.

1

4.1

MEWA 2.0

Ważne: proponujemy przetestować podpis, ponieważ często w ostatniej chwili okazuje się, że występują błędy w aplikacji
dostawcy podpisu.

Ważne: konto musi być założone na wnioskodawcę, natomiast innym użytkownikom możesz nadać uprawnienia w zakładce Moje Konto.

Zanim przystąpisz do wypełniania
wniosku zapoznaj się z Instrukcją
użytkownika systemu MEWA 2.0

4.4

4.3
PODPISANIE WNIOSKU

Po kliknięciu przycisku ZAKOŃCZ TWORZENIE WNIOSKU zostaniesz przekierowany do Szczegółów projektu,
w których pojawi się przycisk PODPISZ.
Wniosek może zostać podpisany certyfikatem kwalifikowanym lub przez nieodpłatny profil zaufany na platformie
ePUAP:
1) jeśli wybrałeś podpis certyfikatem kwalifikowanym, po kliknięciu przycisku PODPISZ uruchomi się aplet Java,
gdzie będziesz miał podgląd do swojego wniosku. Ponowne wybranie PODPISZ uruchomi aplikację wraz z instrukcją
opisującą kolejne kroki do autoryzacji podpisu
2) w przypadku wybrania podpisu zaufanego nastąpi przekierowanie do platformy ePUAP. Po zalogowaniu należy
postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Więcej informacji znajdziesz na stronie:
https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap
Ważne: pamiętaj, że proces składania dokumentów nie kończy się na podpisaniu wniosku!

WYŚLIJ

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Przejdź do zakładki Aktualne nabory, która znajduje się po lewej stronie ekranu, wybierz odpowiedni konkurs, a następnie kliknij przycisk
ZŁÓŻ WNIOSEK i rozpocznij jego uzupełnianie.
Formularz podzielony jest na sekcje, które nazwane są za pomocą liter ułożonych alfabetycznie. Poruszanie się pomiędzy sekcjami
jest możliwe przy użyciu przycisków POPRZEDNIA i NASTĘPNA lub przez wybranie odpowiedniego przycisku z menu po lewej stronie.
Przycisk >> rozszerza menu o opis sekcji. Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje, załączniki i oświadczenia.
Dzięki ikonom znajdującym się po lewej stronie na dole, wniosek możesz zapisać na dysku w formacie XML lub jako PDF, a także
wczytać z pliku (również w formacie XML).
Ważne: w sekcji Oświadczenia wskazujemy adres mailowy, który będzie służył do otrzymywania korespondencji na temat wniosku
z Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK). Może być inny niż ten podany przy rejestracji w systemie MEWA 2.0.
Czerwone paski przy poszczególnych literach sekcji w zwiniętym menu lub napis błąd w rozwiniętym menu oznacza, że w danej sekcji
popełniłeś błąd przy wypełnianiu wniosku lub któregoś z pól nie wypełniłeś wcale. Miejsca te musisz samodzielnie znaleźć i poprawić.
W przypadku wystąpienia problemu z funkcjonowaniem systemu możesz w każdej chwili go zgłosić za pomocą przycisku,
który znajduje się na dole strony w systemie MEWA 2.0.
Wniosek jest zapisywany automatycznie co kilka minut, możesz też go zapisywać ręcznie przy użyciu przycisku ZAPISZ. Jeśli wszystkie pola
zostały wypełnione prawidłowo przycisk na dole formularza ZAKOŃCZ TWORZENIE WNIOSKU staje się aktywny.

4.5

Ważne: nie należy otwierać i edytować tego samego wniosku w wielu kartach lub w kilku oknach przeglądarki.

WYSYŁANIE WNIOSKU

Poprawne podpisanie wniosku skutkuje przejściem do Szczegółów projektu, gdzie znajdują się przyciski WYŚLIJ WNIOSEK i ODBLOKUJ PROJEKT.
Jeśli klikniesz WYŚLIJ WNIOSEK podpisany wniosek zostanie zarejestrowany w systemie jako złożony. W razie potrzeby możesz też kliknąć ODBLOKUJ PROJEKT,
w celu dokonania modyfikacji podpisanego, ale niewysłanego wniosku. Przycisk ten usuwa podpis, a wniosek zostaje odblokowany do edycji. W takiej sytuacji
musisz pamiętać o konieczności ponownego podpisania wniosku przed wysłaniem.
Po kliknięciu przycisku WYŚLIJ WNIOSEK następuje jego wysłanie, a w tym samym miejscu pojawi się przycisk POBIERZ UPO, który jest potwierdzeniem prawidłowego
wysłania wniosku o dofinansowanie projektu.

Jeśli składasz wniosek w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS musisz dodatkowo:
dokonać analizy sytuacji problemowej w obszarze, którego dotyczy Twój projekt
opisać wyniki diagnozy
zaplanować działania, które będą stanowiły odpowiedź na zdiagnozowane problemy
pamiętać o uwzględnieniu sytuacji kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami
pamiętać, że wniosek jako całość stanowi spójne, logiczne i przemyślane przedsięwzięcie.
To z prawidłowo przeprowadzonej analizy sytuacji problemowej wynikają zarówno cele projektu, wskaźniki, grupa docelowa,
jak i działania w nim zaplanowane.

Informacje, decyzje, wynik oceny, ale także prośby o poprawę wniosku lub przesłanie załącznika będą dostępne w systemie MEWA 2.0 w części PROJEKTY- SZCZEGÓŁY
konkretnego projektu.
Pamiętaj, że cała procedura związana z wypełnianiem wniosku odbywa się drogą elektroniczną.
Ważne: po upływie terminu interesującego Cię naboru nie będziesz mógł złożyć do IOK wniosku o dofinansowanie projektu.
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