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 Co do zasady 
wnioskodawca nie ma możliwości 
monitorowania procesu oceny pro-
jektu. Nie ma takich narzędzi. 

Karty oceny  
poszczególnych projektów

Do momentu zatwierdzenia list pro-
jektów rekomendowanych do wsparcia 
oraz list rezerwowych nie ma możli-

wości uzyskania wiedzy na temat wy-
ników oceny konkretnego projektu.  
Listy przyjmowane są uchwałą insty-
tucji zarządzających właściwych dla 
danego programu operacyjnego. Pu-
blikowane są one dopiero po ich za-
twierdzeniu. Wnioskodawca natomiast 
uzyskuje możliwość wglądu do kart oce-
ny zawierających informację na temat 
przyznanych punktów w poszczegól-
nych kryteriach, na podstawie których 

projekty zostają wybierane do dofinan-
sowania unijnego.

Praktyczne wskazówki 
dla beneficjentów

Niektóre instytucje, jak np. Mazowiec-
ka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych, na swojej stronie interneto-
wej wprowadziły system informowania 
o postępach oceny. W zakładce „statusy 
wniosków w ocenie” (www.mazowia.eu)  
wnioskodawcy z Mazowsza mogą do-
wiedzieć się, jaki jest wynik oceny for-
malnej oraz czy ocena wykonalności, 
ocena horyzontalna, merytoryczna czy 
strategiczna zostały już zakończone, 
czy też nadal są w trakcie. Nie ma na-
tomiast możliwości pozyskania infor-
macji, ile punktów zdobył dany projekt.

Podstawa prawna:

Doradztwa Gospodarczego  

dium zaawansowania (prace powin-
ny zakończyć się jeszcze w 2014 roku).  
Nowatorską metodę wybrał samorząd 
województwa pomorskiego, który ogło-
sił konkurs na wyłonienie regional-

nych inteligentnych specjalizacji. Bę-
dzie on rozstrzygnięty do końca roku.

Podstawa prawna:

ekspert ds. funduszy  

europejskich w Centralnym 

Punkcie Informacyjnym

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

P Y T A N I E 

Spotkałem się z takim sformułowaniem: „monitorowanie procesu oceny pro-

jektu”. Co to dokładnie oznacza i na czym polega ten proces? Czy dotyczy 

to samej oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów  

w poszczególnych konkursach?

Wybór projektów do dofinansowania, w tym zasady przeprowadzania  

oceny projektów są określane przez instytucję zarządzającą właściwą  

dla danego programu operacyjnego. Nie ma jednych uniwersalnych 

zasad czy wytycznych regulujących tę kwestię. Szczegółowy opis oceny 

projektów wraz ze sposobem informowania wnioskodawców o wynikach 

konkursu znajduje się w dokumentach programowych oraz każdorazowo 

w regulaminie konkursu, w ramach którego składana jest dokumentacja 

aplikacyjna.

funduszy unijnych?


