
 
 

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 wniosek o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym jest składany na 

wezwanie właściwej instytucji w terminie przez nią wyznaczonym. 

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc 

Techniczna 2014-2020 (POPT) wzywa Beneficjentów do składania wniosków o 

dofinansowanie w działaniach, w których zostali wskazani zgodnie ze Szczegółowym 

opisem osi priorytetowych. 

 

Nazwa i adres instytucji wzywającej do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 

 

Miejsce i forma złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Wnioski składane są w formie elektronicznej z pomocą systemu informatycznego 

SL2014-PT. 

 

Sposób uzupełniania we wniosku o dofinansowanie braków w zakresie 

warunków formalnych oraz poprawiania w nim oczywistych omyłek: 

W razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych we wniosku o 

dofinansowaniu Instytucja Zarządzająca wyzywa wnioskodawcę za pomocą systemu 

informatycznego SL2014-PT do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia.  



Poprawa oczywistych omyłek jest dokonywana z urzędu za pomocą systemu 

informatycznego SL2014-PT przez Instytucję Zarządzającą POPT. Wnioskodawca 

jest informowany o dokonanych poprawkach, za wyjątkiem poprawek stylistycznych i 

ortograficznych. 

 

Czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem 

umowy/porozumienia o dofinansowaniu projektu albo podjęciem decyzji o 

dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich 

przedłożenia: 

Beneficjent powinien poinformować Instytucję Zarządzającą POPT o osobie 

wyznaczonej do podpisania umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu. 

Powinien też niezwłocznie dostarczyć stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo 

chyba, że znajduje się ono już w posiadaniu Instytucji np. zostało dołączone do 

wniosku o dofinansowanie.  

 

Forma i sposób komunikacji między wnioskodawcą a Instytucją Zarządzającą 

POPT, w tym wzywania wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania 

projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt 

kryteriów wyboru projektów, a także skutki niezachowania wskazanej formy 

komunikacji: 

Co do zasady, komunikacja między Instytucją Zarządzającą POPT a wnioskodawcą 

odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014-PT. W przypadku 

braku możliwości skorzystania z systemu, np. z powodu awarii, komunikacja odbywa 

się w sposób wskazany przez Instytucję Zarządzającą POPT. 

Wnioskodawca jest wzywany do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego 

oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów za 

pośrednictwem systemu informatycznego SL2014-PT. 

Niezachowanie wskazanej formy komunikacji skutkuje pozostawieniem sprawy bez 

rozpatrzenia. 

Oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji 

jest składane przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem o dofinansowanie (stanowi jego 

integralną cześć – SEKCJA 7 wniosku). 


