Wnioski o doﬁnansowanie są weryﬁkowane pod
kątem wymogów formalnych. Po pozytywnej weryﬁkacji wniosku otrzymasz dokument pn. „Potwierdzenie wpływu wniosku o doﬁnansowanie projektu
w ramach RPO WO 2014-2020” podpisany przez
pracownika przyjmującego wniosek.

6. Jak wygląda ocena
wniosków?
Wnioski o doﬁnansowanie przechodzą dwuetapową
ocenę złożoną z:
oceny formalnej polegającej na sprawdzeniu, czy
złożona dokumentacja projektowa spełnia
wszystkie kryteria formalne,
oceny merytorycznej polegającej na analizie
merytorycznej części projektu pod kątem trwałości projektu, zgodności z zasadami udzielania
pomocy publicznej, społeczno-ekonomicznej
wartości projektu, itp.
Jeśli twój wniosek uzyska pozytywną ocenę merytoryczną, zostaniesz pisemnie powiadomiony o wyniku
oceny.
Lista projektów wybranych do doﬁnansowania udostępniana jest do wiadomości publicznej na stronie
Instytucji Organizującej Konkurs oraz na portalu
Funduszy Europejskich.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji
lub pomocy w przygotowaniu wniosku
o doﬁnansowanie, skorzystaj
z usług Sieci Punktów Informacyjnych
o Funduszach Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole
tel. 77 44 04 720 – 722, fax. 77 44 04 721
e-mail: info@opolskie.pl
www.opolskie.pl; www.rpo.opolskie.pl
www.facebook.com/opolskiePIFE
godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek-piątek 8:00 – 16:00
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg
tel. 77 444 17 78, 77 444 12 02

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020

Jak prawidłowo
przygotować
wniosek
o dofinansowanie
projektu?

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 472 50 39, 77 403 41 79
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 52 18 wew. 180, 183
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Nysie
ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa
tel. 77 448 25 86, 77 448 99 63

Projekt współﬁnansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego
Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

1. Z jakimi dokumentami
należy się zapoznać,
przygotowując wniosek
o doﬁnansowanie?
Przygotowując wniosek o doﬁnansowanie projektu,
powinieneś zapoznać się przede wszystkim z następującymi dokumentami:
Wzór wniosku o doﬁnansowanie projektu;

3. Gdzie szukać ogłoszenia
o konkursie?

-

Informacji o konkursie szukaj na stronie internetowej
Instytucji Organizującej Konkurs oraz na portalu
Funduszy Europejskich na co najmniej 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem naboru wniosków
o doﬁnansowanie projektów.
Harmonogram naboru wniosków

Instrukcja wypełniania wniosku o doﬁnasowanie
projektu;

Ogłoszenie o konkursie

Wzory załączników do wniosku o doﬁnansowanie
projektu oraz instrukcja ich wypełniania;

(www.rpo.opolskie.pl, www.ocrg.opolskie.pl,
www.wup.opole.pl, www.aglomeracja-opolska.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Kryteria wyboru projektów;
Wzór umowy o doﬁnansowanie projektu.
Te oraz inne dokumenty, wymagane w konkretnym
naborze, znajdziesz dołączone do ogłoszenia
o konkursie, umieszczonego na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków
beneﬁcjenta w zakresie informacji i promocji
znajdziesz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneﬁcjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji”.

2. Czym jest ramowy
harmonogram naboru
wniosków?
Harmonogram naboru wniosków to dokument,
w którym znajdziesz informacje na temat planowanych naborów wniosków o doﬁnansowanie. Harmonogram dostępny jest na stronie: www.rpo.opolskie.pl

30 dni
Nabór wniosków o doﬁnansowanie

4. Czym jest SYZYF?
SYZYF RPO WO 2014-2020 to system informatyczny,
w ramach którego funkcjonuje generator wniosków
o doﬁnansowanie projektów. Jest to specjalny
serwis internetowy, stworzony dla wnioskodawców
i beneﬁcjentów, dostępny wyłącznie on-line. Generator wniosku jest jedynym narzędziem, za pomocą
którego możesz wypełnić i złożyć wniosek o doﬁnansowanie projektu.

Adres strony internetowej
generatora wniosku:
www.pw.opolskie.pl

5. Jak przygotować wniosek
o doﬁnansowanie?
Formularz wniosku dostępny jest wyłącznie on-line
pod adresem www.pw.opolskie.pl. Wypełnij go,
ściśle stosując się do formatu wniosku o doﬁnansowanie projektu oraz załączonej do niego instrukcji
wypełniania. Wypełniony wniosek wyślij on-line do
Instytucji Organizującej Konkurs. Przygotuj także
wersję papierową wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami w dwóch egzemplarzach. Oryginał
wniosku na ostatniej stronie powinien zostać
opatrzony datą oraz czytelnym podpisem lub
pieczątką imienną i parafką osób upoważnionych do
podpisania umowy o doﬁnansowanie projektu.

Schemat złożenia wniosku o doﬁnansowanie
za pomocą generatora wniosków:
Krok 1

zarejestruj się i zaloguj do generatora wniosku,

Krok 2

wypełnij i prześlij on-line formularz wniosku,

Krok 3

wydrukuj i podpisz wniosek,

Krok 4

złóż wniosek w Punkcie Przyjmowania Wniosków.

Wniosek o doﬁnansowanie złóż w Punkcie Przyjmowania Wniosków właściwej Instytucji Organizującej
Konkurs w terminie określonym w ogłoszeniu
o konkursie.
Wniosek wraz z pismem przewodnim możesz dostarczyć:
listem poleconym w zaklejonej kopercie lub
paczce,
przesyłką kurierską,
osobiście,
przez posłańca.

