
LP.
Status 
zgłaszającego

Data wpływu

Kanał 
wpływu 
(osobiście/ 
poczta /e-
mail)

Nazwa 
instytucji, 
ktorej 
dotyczy 
zgłoszenie

Nr i nazwa dzialania
Sposób rozpatrzenia 
(pozytywny/ negatywny/ 
inny)*

Status sprawy
Propozycje 
usprawnień 
tak/nie

1 osoba fizyczna 01.03.2018 r. e-mail MJWPU
Działanie 6.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia

Negatywny/ wniosek został 
złożony do instytucji po 
terminie; udzielono informacji 

zakończona nie

2 Społka Cywilna 08.05.2018 r. e-mail WUP

Działanie 8.3 Ułatwianie 
powrotu do aktywności 
zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3

Inny/beneficjent wypowiedział 
umowę

zakończona nie

3 Sp. z o.o. 11.05.2018 r. poczta MJWPU
Działanie 1.2 Projekty 
badawczo-rozwojowe

Negatywny/ decyzja o 
rozwiązaniu umowy; 
udzielono informacji

zakończona nie

4

osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą

19.07.2018 r. e-mail MJWPU
Działanie 1.5 Rozwój 
przedsiębiorczości -RPO WM 
2007-2013**

Pozytywny/ udzielono 
informacji

zakończona nie

5 Sp. z o.o. 01.08.2018 r. e-mail MJWPU
Działanie 10.3 Doskonalenie 
zawodowe

Inny/zmiany częściowo 
zaakceptowane; udzielono 
informacji

zakończona nie

6 osoba fizyczna 05.09.2018 r. e-mail WUP brak danych
Negatywny/ wnioskodawca 
nie uzupełnił wniosku; 
udzielono informacji

zakończona nie

Załącznik nr 1. do Raportu z działalności RFE przy IZ RPO WM na lata 2014-2020

Rejestr zgłoszeń do Rzecznika Funduszy Europejskich - 2018 rok

dot. odmowy przyjęcia wniosku o 
dofinansowanie z UE zakupu sprzętu 

Opis problemu

dot. zastrzeżeń do kontroli projektu; oceny 
wniosków o płatność, oceny wniosków o 
dofinansowanie

dot. braku akceptacji dla zmian w projekcie; 
skarga na przewlekłość

skarga na nieterminowość

dot. prośby o umożliwienie dokonania zmian 
w projekcie; prośby o wydłużenie projektu; 
skarga na nieterminowość

dot. braku akceptacji złożonej . ankiety 
trwałości dla projektu, skarga na 
nieterminowość



7 osoba fizyczna 01.10.2018 r. e-mail
Urząd 
Miejski w 
Tłuszczu

Działanie 4.1 Odnawialne 
Źrodła Energii.

Negatywny/ sprawa leży w 
gestii Urzędu Miejskiego w 
Tłuszczu; udzielono informacji

zakończona nie

8 Sp. z o.o. 23.10.2018 r. e-mail MJWPU 
Działanie 1.2 Projekty 
badawczo-rozwojowe

Inny/ Beneficjent otrzymał 
odpowiedź z instytucji i 
zaakceptował ją; udzielono 
informacji

zakończona nie

9 Spółka cywilna 29.10.2018 r. e-mail WUP

Działanie 8.3 Ułatwianie 
powrotu do aktywności 
zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3

Pozytywny/ udzielono 
informacji

zakończona nie

10 Sp. z o.o. 17.10.2018 r. e-mail IZ
Działanie 1.2 Projekty 
badawczo-rozwojowe

Inny/ wnioskodawca otrzymał 
odpowiedź z instytucji; 
udzielono informacji 

zakończona nie

11 Sp. z o.o. 04.12.2018 r. e-mail MJWPU

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju 
MŚP na Mazowszu; Działanie 
1.2 Działalność badawczo-
rozwojowa przedsiębiorstw

Negatywny/ wnioskodawca 
otrzymał odpowiedź z 
instytucji; udzielono informacji

zakończona nie

12 Sp. z o.o. 22.12.2018 r. e-mail MJWPU

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju 
MŚP na Mazowszu; Działanie 
1.2 Działalność badawczo-
rozwojowa przedsiębiorstw

pozytywny/ poprawiono błąd zakończona nie

dot. zbyt wysokich wymagań odnośnie 
zabezpieczenia przedmiotu umowy w treści 
deklaracji do weksla

dot. nieprawidłowości podczas kontroli 
projektu

dot. oceny wniosków o dofinansowanie; 
skarga na złą organizację procedur

prośba o zbadanie zgodności regulaminu 
konkursu z prawem europejskim

prośba o zbadanie stanu rozliczenia dwóch 
projektów

 **  działanie dot. RPO WM 2007-2013. RFE został powołany w sprawach RPO na lata 2014-2020.

pozytywny - zgodnie z wnioskiem

negatywny - instytucja nie zgadza się z wnioskiem/ brak wystarczających informacji we wniosku

inny -wnioskodawca przyjmuje i akceptuje wyjaśnienia/ wypowiada umowę

* sposób rozpatrzenia

dot. błędu w regulaminie


