
Procedura odwoławcza 
 
Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują się w rozdziale 
15 Ustawy wdrożeniowej. 
Zgodnie z art. 53 ust 1 Ustawy wdrożeniowej w ramach WRPO 2014+ przewiduje się jeden 
środek odwoławczy, jakim jest protest. 
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z Wnioskodawcami, których 
projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. 
Protest może dotyczyć negatywnej oceny wniosku na każdym etapie wyboru projektów 
zarówno w zakresie strategicznym, formalnym i merytorycznym, jak i decyzji IZ WRPO 
2014+ o wyborze wniosku do dofinansowania. 
Protest może wnieść każdy Wnioskodawca, którego wniosek o dofinansowanie otrzymał 
negatywną ocenę. Uprawnienie Wnioskodawcy w tym zakresie powstaje z dniem otrzymania 
pisemnej informacji o wyniku oceny wniosku na danym etapie oceny. 
Negatywną oceną, o której mowa w pkt. 5 jest ocena w zakresie spełnienia przez projekt 
kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, w ramach której: 

a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru 
projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany 
do kolejnego etapu oceny, 

b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, 
umożliwiające zakwalifikowanie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie 
jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach konkursu przeznaczonych na ten cel 
środków, to jest kwoty środków przeznaczonych zgodnie z ogłoszeniem o konkursie 
na dofinansowanie projektów. 

Wyczerpanie w ramach konkursu środków, o których mowa w pkt. 6 lit. b, nie może stanowić 
wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. 
 
Protest należy wnieść do Dyrektora DPR (Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) 
działającego w imieniu IZ WRPO 2014+. Wnioskodawca składa protest bezpośrednio do 
DPR w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny wniosku, zgodnie z 
pouczeniem w niej zawartym. O dochowaniu terminu decyduje data nadania pisma w 
polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub data złożenia protestu w sekretariacie DPR, w 
godzinach urzędowania. 
 
Protest winien być wniesiony w formie pisemnej i powinien zawierać: 
 

a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, 
b) dane Wnioskodawcy, 
c) numer wniosku o dofinansowane projektu, 
d) wskazanie kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, 

wraz z uzasadnieniem, 
e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej 

oceny (jeżeli zdaniem Wnioskodawcy takie naruszenia miały miejsce) wraz z 
uzasadnieniem, 

f) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z 
załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej 
osoby do działania w imieniu Wnioskodawcy. 

 
W wypadku zmiany danych Wnioskodawcy, zawartych w treści protestu jest on zobowiązany 
niezwłocznie powiadomić Dyrektora DPR o zmianie danych. 
W szczególności Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania o zmianie adresu do 
doręczeń. 



 
Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym 
mowa w art. 46 ust. 5 Ustawy wdrożeniowej został wniesiony: 
 

a) po terminie, 
b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, 
c) bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust.2 pkt.4 Ustawy wdrożeniowej. 

 
IZ WRPO 2014+ rozpatruje protest w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc do dnia jego 
otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania 
protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może 
być przedłużony, o czym IZ WRPO 2014+ informuje pisemnie wnioskodawcę. Termin 
rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania. 
Zgodnie z art. 61 oraz art. 62 ustawy wdrożeniowej w przypadku nieuwzględnienia protestu, 
negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, w tym w 
przypadku o którym mowa w art. 66 ust 2 pkt. 1 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca może 
w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, a następnie skargę kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 


