Procedura skargowa w Funduszu Małych Projektów
w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA
Na procedurę oceny i wyboru projektu przysługuje prawo skargi. Skarga może być wniesiona, jeżeli
w opinii wnioskodawcy ocena lub wybór projektu nie były zgodne z procedurami oceny zawartymi w
dokumentach dotyczących naboru projektów FMP. Skarga nie może dotyczyć liczby przyznanych
punktów w ocenie merytorycznej.
Prawo złożenia skargi przysługuje każdemu wnioskodawcy, reprezentującemu projekt FMP.
Wnioskodawca składa skargę do Komisji ds. Skarg na adres Partnera Wiodącego FMP. Skarga jest
składana w języku polskim i niemieckim.
Komisja ds. Skarg powoływana jest przez Euroregionalną Komisję Oceniającą. W skład Komisji ds.
Skarg wchodziło będzie czterech przedstawicieli EKO (dwóch ze strony polskiej i dwóch ze strony
niemieckiej). W posiedzeniu Komisji bierze udział dwóch członków niemieckich i jeden polski, jeśli
składający skargę ma swoją siedzibę w Polsce oraz dwóch ze strony polskiej i jeden ze strony
niemieckiej, jeśli składający skargę ma siedzibę w Niemczech.
Skarga podpisana przez osobę upoważnioną jest przekazywana przez Wnioskodawcę na adres
mailowy Partnera Wiodącego lub pocztowy w ciągu 7 dni roboczych od pierwszego dnia roboczego
następującego po dniu wpływu do wnioskodawcy informacji o decyzji EKO w zakresie wyboru
projektu.
Skarga złożona po terminie jest pozostawiana bez rozpatrzenia.
Informacja o pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia jest przekazywana skarżącemu przez Partnera
Wiodącego w ciągu 7 dni roboczych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wpływu
skargi do Partnera Wiodącego. Skarga złożona w prawidłowym terminie jest rozpatrywana przez
Komisję ds. Skarg w ciągu maksymalnie 21 dni roboczych. Skargi mogą być rozpatrywane procedurą
obiegową, drogą elektroniczną. Przy równej liczbie głosów wniosek zostaje odrzucony.
Komisja ds. Skarg rozpatruje skargę wyłącznie w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę
dotyczącym niezgodności procedury oceny lub wyboru projektu z procedurami oceny lub wyboru
projektu zawartymi w dokumentach dot. naboru wniosków.
W wyniku decyzji Komisji ds. Skarg uwzględniającej skargę dotyczącą oceny projektu, wniosek
poddawany jest ponownej ocenie w zakresie wskazanym przez Komisję ds. Skarg, W wyniku decyzji
Komisji ds. Skarg uwzględniającej skargę dotycząca wyboru projektu, wniosek przedkładany jest do
ponownego rozpatrzenia przez EKO.
Skarga pozytywnie rozpatrzona przez Komisję ds. Skarg wpływa na najbliższe posiedzenie EKO lub
rozpatrywana jest w trybie obiegowym.
Decyzja Komisji ds. Skarg o oddaleniu skargi nie wymaga zatwierdzenia przez EKO, w tym przypadku
w mocy pozostaje wcześniej wydana decyzja EKO.
PW informuje wnioskodawcę w formie pisemnej o wyniku procedury skargowej w terminie 7 dni
roboczych po decyzji EKO.
Decyzja dotycząca skargi jest ostateczna, wiążąca dla wszystkich stron i nie może być przedmiotem
dalszych procedur skargowych w ramach programu
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