Warszawa, 29 czerwca 2010 r.
Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego
Postępowanie z projektami, które zostały pozytywnie ocenione na skutek
zastosowania środków odwoławczych w konkursach ogłoszonych do dnia 31 grudnia
2009 r. w ramach RPO WM
2007-2013, w których ustanowiono rezerwę na odwołania.

W regulaminach dotychczas ogłoszonych konkursów w ramach działań: 4.1, 1.8, 4.4, 5.2, 6.2
oraz 7.2 RPO WM 2007-2013 ustanowiona została rezerwa na odwołania. Projekty pozytywnie
ocenione na skutek środków odwoławczych powinny być umieszczane na wstępnych listach
rankingowych oraz listach projektów skierowanych do dofinansowania utworzonych w ramach rezerwy
na odwołania. W związku z powyższym konieczne jest uszczegółowienie procedur ustanawiania ww.
list oraz trybu umieszczania na nich projektów.
Konkursy z preselekcją
Po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków Zarząd Województwa Mazowieckiego
uchwala podstawową wstępną listę rankingową. Umieszczane są na niej projekty do wysokości
alokacji przeznaczonej na konkurs, pomniejszonej o alokację przeznaczoną na odwołania. W związku
z tym, iż zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tocząca
i
się procedura odwoławcza nie wstrzymuje biegu procedury wyboru pozostałych projektów , projekty
umieszczone na wstępnej liście rankingowej podlegają dalszej ocenie i są sukcesywnie umieszczane
na ostatecznych listach projektów wybranych do dofinansowania po ocenie wykonalności.
Projekty pozytywnie ocenione na skutek zastosowania środków odwoławczych nie
są kierowane na listę podstawową utworzoną w ramach 92% alokacji, tylko zostaną umieszczone na
liście utworzonej w ramach rezerwy odwoławczej. Lista ta uchwalana jest przez ZWM jednokrotnie po
zakończeniu procedury odwoławczej. Projekty umieszczane są na niej do wysokości wyczerpania
alokacji przeznaczonej na odwołania (ustanowionej zgodnie z wysokością przewidzianą w regulaminie
konkursu) w kolejności zgodnej z ilością zdobytych punktów. Projekty, które znalazły się na wstępnej
liście rankingowej utworzonej w ramach rezerwy trafiają na listę ostateczną również utworzoną
w ramach rezerwy.
Projekty, które znalazły się na wstępnej podstawowej liście rankingowej, a zostały pozytywnie
ocenione po zastosowaniu środka odwoławczego na etapie oceny wykonalności kierowane są na
podstawową listę projektów wybranych do dofinansowania. Umieszczenie projektu na wstępnej liście
oznacza zarezerwowanie dla niego środków finansowych w ramach podstawowej alokacji, w związku
z powyższym bezzasadne jest późniejsze przypisanie go do alokacji w ramach rezerwy na odwołania.
Opóźniłoby to znacznie proces kontraktacji i wydatkowania środków, gdyż podpisanie umowy
i realizacja „gotowego” projektu byłaby wstrzymana do momentu zakończenia procedury odwoławczej
(również na etapie sądowym).
Ponadto należy zaznaczyć, że w stosunku do projektów, które znalazły się na podstawowej,
wstępnej liście rankingowej toczyła się dalsza procedura oceny. Wnioskodawcy byli uprawnieni do
złożenia załączników i tym samym znaleźli się na bardziej zaawansowanym etapie oceny niż
Wnioskodawcy, których projekty nie zostały umieszczone na podstawowej wstępnej liście
rankingowej. W związku z faktem, iż w trybie z preselekcją umieszczanie projektów na listach
ostatecznych wynika z „gotowości” wnioskodawcy do realizacji zadań, projekty, które wcześniej nie
znalazły się na podstawowej, wstępnej liście rankingowej i nie były uprawnione do składania
załączników nie mogłyby konkurować z „gotowym” projektem, który brał udział w dalszej ocenie.
Umieszczanie na utworzonej w ramach rezerwy wstępnej liście rankingowej pozytywnie ocenionych
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projektów na skutek zastosowania środków odwoławczych, które wcześniej znalazły się na
podstawowej wstępnej liście podstawowej skutkowałoby zatem nierównym traktowaniem
Wnioskodawców. Mogłoby dojść do automatycznego dofinansowania projektów ocenionych
pozytywnie na skutek zastosowania środka odwoławczego na etapie wykonalności z puli środków
przeznaczonych na rezerwę na odwołania. Powyższe rozwiązanie spowodowałoby brak pokrycia
finansowego na dofinansowanie wszystkich projektów umieszczonych na listach wstępnych w ramach
rezerwy przy jednoczesnym zwolnieniu środków na podstawowej wstępnej liście rankingowej.
Mogłoby dojść do sytuacji, w której cała alokacja przeznaczona na odwołania zostałaby wykorzystana
na dofinansowanie projektów, które zostały umieszczone na wstępnej liście w ramach podstawowej
alokacji.
Konkursy bez preselekcji
Po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków Zarząd Województwa Mazowieckiego
uchwala listę projektów skierowanych do dofinansowania. Umieszczane są na niej projekty
do wysokości alokacji przeznaczonej na konkurs, pomniejszonej o alokację przeznaczoną na
odwołania. Projekty pozytywnie ocenione na skutek zastosowania środków odwoławczych
umieszczane są liście projektów wybranych do dofinansowania utworzonej w ramach rezerwy. Lista ta
uchwalana jest przez ZWM po zakończeniu procedury odwoławczej. Projekty umieszczane są na niej
do wysokości alokacji przeznaczonej na odwołania (ustanowionej zgodnie z wysokością przewidzianą
w regulaminie konkursu) w kolejności zgodnej z ilością zdobytych punktów. W przypadku wyczerpania
alokacji ZWM może utworzyć listę rezerwową projektów.
Konieczne jest aby MJWPU poinformowała Wnioskodawców, których projekty podlegały procedurze
odwoławczej o przyjętych regulacjach.

Załączniki:
1.

Schemat
postępowania
z
projektami,
które
zostały
pozytywnie
ocenione
na skutek
zastosowania środków odwoławczych w konkursach ogłoszonych do dnia 31 grudnia 2009 r. w ramach
RPO WM 2007-2013, w których ustanowiono rezerwę na odwołania.

i

Pozostaje to w ścisłym związku z art. 29 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
obowiązującej od 20 grudnia 2006 r., zgodnie z którym do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektu
z beneficjentami wyłonionymi w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia środka odwoławczego przewidzianego w Ustawie nie
można spowodować pogorszenia warunków realizacji projektu. Zatem na gruncie regulacji ustawowej, w odniesieniu do
projektów, które pomyślnie przeszyły dany etap, lub wszystkie etapy kwalifikacji do dofinansowania należy kontynuować
wszelkie niezbędne procedury, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie. Zaznaczyć należy, iż powyższy artykuł ma
zastosowanie zarówno w stosunku do konkursów ogłoszonych przed jak i po 20 grudnia 2008 r. gdyż jego brzmienie
w znowelizowanej Ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obowiązującej od 20 grudnia 2008 w zakresie zakazu
pogarszania warunków realizacji projektu jest równoznaczne. Należy również zwrócić uwagę, iż ww. art. odnosi się do
wszystkich projektów, które zostały pomyślnie ocenione tzn. również tych, które kwalifikują się do wsparcia w wyniku
zastosowania środków odwoławczych. Projekty te również muszą uczestniczyć w dalszej ocenie oraz w procesie zawierania
umów o dofinansowanie. Oznacza to, iż na obowiązujących wstępnych listach rankingowych, należy umieścić projekty, które po
ponownej ocenie uzyskały równą bądź wyższą ilość punktów od ostatniego projektu znajdującego się na wcześniej uchwalonej
liście. Projekty, które uzyskały mniejszą ilość punktów powinny analogicznie znaleźć się na listach rezerwowych.
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