
Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Procedura dokonywania wyboru wniosku 

o dofinansowanie w ramach RPO WM
Regulamin konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18



Proces wyboru projektów w trybie konkursowym 
składa się z następujących etapów:

• ogłoszenie konkursu

• nabór wniosków

• weryfikacja wymogów formalnych w zakresie wniosków o 
dofinansowanie

• ocena formalna i merytoryczna projektów

• negocjacje

• rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do 
dofinansowania
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Tryb konkursowy

wymogi
formalne kryteria wyboru projektów

kryteria formalne kryteria merytoryczne
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kryteria 
formalne 
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merytoryczne 

dostępu

kryteria 
merytoryczne 
szczegółowe

kryteria 
merytoryczne 
szczegółowe 
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WOF



Etap wstępnej weryfikacji wniosku o 
dofinansowanie
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• dokonywana przed właściwą oceną formalną kryteriów 
wyboru projektów przez jednego pracownika IOK

• przy pomocy karty weryfikacji poprawności wniosku

• to ocena zero-jedynkowa, gdzie „0” oznacza niespełnienie 
kryterium, a „1” spełnienie



Etap wstępnej weryfikacji wniosku o 
dofinansowanie

* Oczywista omyłka jest bezsporna, niezamierzona, drobna,
niemająca znaczenia dla spójności i rzetelności projektu.
Omyłka może wystąpić we wniosku o dofinansowanie lub
załącznikach. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie
projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może
prowadzić do jego istotnej modyfikacji.
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• weryfikacja zgodności wniosku z wymogami określonymi 
dla procedury złożenia wniosku o dofinansowanie 

• weryfikacja wniosku o dofinansowanie pod względem 
braków formalnych lub oczywistych omyłek*
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W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków
w zakresie warunków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę
do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. Oczywistą omyłkę
IOK może poprawić z urzędu (informując o tym wnioskodawcę)
lub też wezwać wnioskodawcę do jej poprawienia.
Nieuzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych,
a także oczywistej omyłki skutkuje pozostawieniem wniosku
bez rozpatrzenia i możliwości wniesienia protestu.



Wymogi formalne - lista

IOK weryfikuje, czy:

• wniosek został złożony we właściwej instytucji;

• wniosek został złożony w formie wymaganej przez IOK w Regulaminie konkursu;

• wniosek złożono w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu;

• wniosek wypełniono w języku polskim;

• wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione;

• przedłożone wraz z wnioskiem załączniki (o ile dotyczy) są spójne
z wykazem załączników do wniosku (zgodnie z listą określoną we wniosku
o dofinansowanie projektu oraz Regulaminie konkursu);

• załączniki do wniosku są aktualne i zostały złożone na właściwych formularzach
(o ile dotyczy).
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Zweryfikowanie wniosku w zakresie warunków
formalnych i oczywistych omyłek dokonywane jest
w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku.

Wezwanie Wnioskodawcy do jednorazowego uzupełnienia
wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki, pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, następuje
w terminie do 4 dni od daty zatwierdzenia karty weryfikacji
poprawności wniosku.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub
poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do
jego istotnej modyfikacji*.
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*Istotna modyfikacja wniosku to każda modyfikacja

wprowadzona we wniosku przez Wnioskodawcę, która nie

wynika bezpośrednio z uwagi IOK, lub nie jest

konsekwencją zmiany wprowadzonej na wniosek IOK.

Każda modyfikacja wniosku, która została wprowadzona

przez Wnioskodawcę jako konsekwencja uwagi IOK,

powinna zostać przez Wnioskodawcę wskazana

i uzasadniona.

Ustalenie czy doszło do istotnej modyfikacji wniosku

następuje każdorazowo w ramach indywidualnej sprawy

i w oparciu o związane z nią i złożone w odpowiedzi na

konkurs dokumenty.



Uzupełnienie wniosku lub poprawienie w nim 
oczywistej omyłki
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Wnioskodawca na uzupełnienie 

wniosku lub poprawienie w nim 

oczywistej omyłki ma 7 dni od 

momentu otrzymania informacji od 

IOK. W przypadku wniosków 

realizowanych w partnerstwie termin 

ten wynosi 10 dni.

Po  uzupełnieniu  wniosku  lub  
poprawieniu  w  nim  oczywistych  omyłek  

przez  wnioskodawcę  pracownik  IOK 
dokonuje,  przy  pomocy  karty  weryfikacji  

poprawności  wniosku  w  ramach  RPO  
WM,  ponownej  weryfikacji 

wniosku w terminie nie późniejszym niż 
10 dni od daty jego złożenia. 

Nieuzupełnienie braków 
w  zakresie  warunków  formalnych,  

a  także  oczywistej  omyłki  
skutkuje  pozostawieniem  wniosku  

bez rozpatrzenia i możliwości 
wniesienia protestu. 



Ocena formalna

• To ocena zero-jedynkowa, gdzie „0” oznacza niespełnienie kryterium, 
a „1” spełnienie.

• Wszystkie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, stanowiące 
odzwierciedlenie spełnienia poniższych kryteriów, powinny być zapisami 
wyraźnymi i jednoznacznymi, niebudzącymi wątpliwości dla osoby 
dokonującej oceny formalnej.

• Projekty, które nie spełniają kryteriów wyboru projektów, tj. kryteriów 
formalnych oraz kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny 
formalnej.

• Ocena jest dokonywana przy pomocy Karty Oceny Formalnej przez 
jednego oceniającego i zatwierdzana przez przewodniczącego KOP.
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Harmonogram oceny formalnej

IOK  zamieszcza  na  portalu  RPO  WM  2014-2020 
www.funduszedlamazowsza.eu, na stronie WUP w Warszawie 

www.wupwarszawa.praca.gov.pl oraz na portalu Funduszy 
Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

harmonogram  oceny formalnej  wniosków  w  ramach  
konkursu  w  ciągu  14  dni  od  zakończenia  naboru  wniosków. 

Harmonogram może podlegać aktualizacji. 



Termin dokonania oceny formalnej

• 28 dni w przypadku gdy na konkurs zostanie złożonych do 150 
wniosków;

• 45 dni w przypadku gdy na konkurs zostanie złożonych więcej 
niż 150 wniosków;

• termin liczony od momentu zakończenia naboru;

• w uzasadnionych przypadkach IZ na wniosek IOK może podjąć 
decyzję o przedłużeniu oceny formalnej;

• za  termin  dokonania  zakończenia  oceny  formalnej  wniosku  
uznaje  się  datę  zatwierdzenia  karty  oceny formalnej przez 
przewodniczącego KOP.
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Informacja o wyniku oceny formalnej

W przypadku oceny pozytywnej, IOK nie wysyła pisemnej informacji do
wnioskodawcy o wyniku oceny.

Informacja o pozytywnej ocenie projektu przekazywana jest wnioskodawcy
poprzez zamieszczenie listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej na
stronie WUP w Warszawie www.wupwarszawa.praca.gov.pl oraz na stronie IP
ZIT www.omw.um.warszawa.pl.
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W przypadku oceny negatywnej, wnioskodawca w ciągu 7 dni od zakończenia
oceny wniosku, tj. od daty zatwierdzenia karty oceny przez przewodniczącego
KOP, informowany jest drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu MEWA
2.0 o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu na zasadach określonych
w art. 53 i 54 ustawy.



Informacja o wyniku oceny formalnej

Po zakończonej ocenie formalnej, sporządzany jest Protokół
z prac KOP w terminie 5 dni od daty dokonania oceny
ostatniego wniosku.

W terminie nie późniejszym niż 7 dni od dokonania oceny
formalnej wniosku spełniającego wszystkie ogólne kryteria
formalne oraz wszystkie kryteria dostępu oceniane na
etapie oceny formalnej, wniosek jest przekazywany do
oceny merytorycznej w sposób zgodny z procedurami
wewnętrznymi IOK.
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Ogólne zasady oceny merytorycznej

Ocenie merytorycznej podlega każdy projekt oceniony pozytywnie na
etapie oceny formalnej.

Ocena merytoryczna projektu obejmuje sprawdzenie, czy projekt spełnia:

• kryteria merytoryczne szczegółowe zgodności ze strategią ZIT WOF –
oceniane punktowo,

• kryteria dostępu – oceniane na etapie oceny merytorycznej
0/1/nie dotyczy,

• ogólne kryteria merytoryczne – oceniane punktowo,

• szczegółowe kryteria merytoryczne, tzw. kryteria premiujące –
oceniane punktowo,

• kryterium podsumowujące ogólne w zakresie spełnienia warunków
postawionych przez oceniających lub Przewodniczącego KOP – dotyczy
projektów skierowanych do negocjacji.
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Ogólne zasady oceny merytorycznej

Do etapu oceny merytorycznej włącza się negocjacje, które mogą obejmować
zakres merytoryczny, jak i wysokość dofinansowania. Negocjacje prowadzone
są przez pracowników IOK WUP powołanych do składu KOP, którzy dokonywali
oceny merytorycznej danego wniosku albo przez innych pracowników
IOK WUP powołanych do składu KOP.

Termin na ocenę merytoryczną liczony jest od dnia zatwierdzenia Protokołu
z prac KOP po ocenie formalnej.

IOK zamieszcza na portalu RPO WM 2014-2020 www.funduszedlamazowsza.eu,
na stronie WUP w Warszawie www.wupwarszawa.praca.gov.pl oraz na stronie
IP ZIT www.omw.um.warszawa.pl harmonogram oceny merytorycznej
w terminie 5 dni od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie
formalnej.

W przypadku gdy dotrzymanie harmonogramu nie jest możliwe, IOK może
dokonać jego aktualizacji. Zmieniony harmonogram podawany jest
do publicznej wiadomości na stronie internetowej IOK, wraz z uzasadnieniem
dokonania zmian.
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Termin dokonania oceny merytorycznej 

W przypadku dokonywania w ramach KOP oceny merytorycznej termin wynosi:

a) 100 dni od dnia zatwierdzenia Protokołu oceny formalnej z posiedzenia KOP,
w przypadku gdy na konkurs zostanie złożonych do 120 wniosków,

b) 120 dni od dnia zatwierdzenia Protokołu oceny formalnej z posiedzenia KOP,
w przypadku gdy na konkurs zostanie złożonych powyżej 120 wniosków.

W uzasadnionych przypadkach IZ na wniosek IOK WUP może podjąć decyzję
o przedłużeniu oceny merytorycznej.
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Negocjacje

• prowadzone po etapie oceny merytorycznej;

• negocjacje prowadzone są przez pracowników IOK WUP powołanych do
składu KOP, którzy dokonywali oceny merytorycznej danego wniosku albo
przez innych pracowników IOK WUP powołanych do składu KOP;

• obejmują wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w wypełnionych
przez nich kartach oceny projektu oraz dodatkowe kwestie wskazane przez
przewodniczącego KOP;

• przeprowadzane z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji za
pośrednictwem systemu MEWA 2.0.
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Negocjacje - cel

zmniejszenie nieefektywnych kosztowo budżetów projektów do
poziomu racjonalnego i efektywnego, który zapewnieni zgodność ze
stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków, ale również
łącznej wartości usług/towarów uwzględnionych w budżecie projektu lub
całej wartości projektu

zapewnienie jak najlepszej realizacji wskaźników EFS (zmiany
w zakresie merytorycznym)

wprowadzenie do wniosku korekt/zmian wskazanych przez
oceniającego w kartach oceny projektu

uzyskanie od wnioskodawcy uzasadnień dotyczących określonych
zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny
projektu
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Ważne

Jeżeli wnioskodawca nie podejmie negocjacji lub w trakcie negocjacji:

• do wniosku nie zostaną wprowadzone wszystkie wskazane przez
oceniających korekty,

• KOP nie uzyska od wnioskodawcy uzasadnień dotyczących określonych
zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny
projektu,

• do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany – niewynikające z karty oceny
projektu lub uwag przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających
z procesu negocjacji,

negocjacje kończą się wynikiem negatywnym, co oznacza niespełnienie
zerojedynkowego kryterium podsumowującego ogólnego w zakresie spełnienia
warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.
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Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu

W oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny, Zarząd Województwa
Mazowieckiego zatwierdza w formie uchwały listę projektów, które spełniły
kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem
tych, które zostały wybrane w ramach dostępnej alokacji.

Wybór projektów uznaje się zakończony w dniu rozstrzygnięcia konkursu,
czyli w dniu zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania jest publikowana na
stronie internetowej IOK, na Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego http://www.funduszedlamazowsza.eu,
na stronach IP ZIT www.omw.um.warszawa.pl, a także
www.funduszeeuropejskie.gov.pl, nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia
konkursu.

Wnioski, które nie otrzymają dofinansowania zostaną zarchiwizowane przez IOK.
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Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu

Po zatwierdzeniu listy ocenionych wniosków lub listy wniosków skierowanych
do ponownej oceny merytorycznej po środku odwoławczym przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego, IOK w terminie 14 dni wysyła do
projektodawcy drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu MEWA 2.0 ,
pismo informujące o:

• pozytywnej ocenie wniosku wraz z uzasadnieniem oceny i wybraniu go do
dofinansowania oraz o konieczności złożenia załączników niezbędnych do
zawarcia umowy o dofinansowanie projektu;

• pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania
z powodu braku środków finansowych (wraz z pouczeniem o możliwości
wniesienia protestu na zasadach określonych w art. 53 i 54 ustawy
wdrożeniowej).
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Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu

Niezależnie od terminu zatwierdzenia listy ocenionych wniosków lub listy
wniosków skierowanych do ponownej oceny merytorycznej po środku
odwoławczym, IOK w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia karty oceny
merytorycznej przez Przewodniczącego KOP wysyła do projektodawcy pismo
informujące o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem oceny, zawierające
jednocześnie wynikające z art. 45 ust. 5 ustawy pouczenie o możliwości
wniesienia protestu, na zasadach określonych w art. 53 i 54 ustawy.

Wraz z pismami informującymi o wynikach oceny merytorycznej wysyłane
są kserokopie kart oceny merytorycznej zawierające uzasadnienie oceny
i szczegółową liczbę punktów uzyskaną przez projekt, z zastrzeżeniem,
że IOK przekazując wnioskodawcy tę informację zachowuje zasadę
anonimowości osób dokonujących oceny.
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Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu

Wnioskodawca, którego projekt został wybrany do dofinansowania jest
zobowiązany do dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania
umowy o dofinansowanie w terminie 7 dni od otrzymania przez niego
informacji o możliwości przyjęcia wniosku do dofinansowania.

Niezłożenie dokumentacji w wyznaczonym terminie może oznaczać brak
rezerwacji środków na dany projekt i możliwość dofinansowania kolejnych
projektów z listy.
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Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Punkt Informacyjny EFS

ul,. Młynarska 16, 01-205 Warszawa

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/rpo-wm

e-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Tel.: 22 578 44 34

Dziękujemy za uwagę 

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/rpo-wm
mailto:punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

