
Załącznik nr 5 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych  
w ramach: Osi VII Konkurencyjny rynek pracy  Działania 7.3 Zakładanie działalności 

gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I Wersja 1, kwiecień 2016r. 

 

Załącznik nr 5 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS                               

w zakresie spełnienia wymogów formalnych, tj. czy wniosek pozbawiony jest oczywistych omyłek                   

i braków formalnych. 

 

WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

Działanie/Poddziałanie: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr wniosku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Suma kontrolna:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tytuł projektu: …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Wnioskodawca: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data wpływu wniosku: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lp. Wymogi formalne  TAK NIE ND 

1. 
Wniosek złożony w ramach właściwego działania/poddziałania oraz 
naboru określonego w ogłoszeniu o konkursie/ wykazu projektów 
zidentyfikowanych (dot. procedury pozakonkursowej).1  

   

2. Wniosek złożony we właściwej instytucji.    

3. 
Wersja papierowa wniosku złożona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

   

4. 
Wersja elektroniczna wniosku (wysłana on-line) zgodna z wersją 
papierową wniosku (zgodność sumy kontrolnej). 

   

5. Wniosek nie zawiera błędów pisarskich.    

6. Wniosek nie zawiera omyłek rachunkowych.    

7. 

Do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki.  
Dołączone załączniki są kompletne, zgodnie z wymogami Instytucji 
Zarządzającej RPO WO 2014-2020/Instytucji Pośredniczącej RPO 
2014-2020 (jeśli dotyczy). 

   

8. Wniosek i dołączone załączniki (jeśli dotyczy) są czytelne.    

9. 
Kserokopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność 
z oryginałem (jeśli dotyczy). 

   

10. 
Wniosek i załączniki (jeśli dotyczy) zawierają komplet podpisów                     
i pieczątek . 

   

11. Treść wniosku jest zbieżna z treścią załączników (jeśli dotyczy).    

                                                           
1 Wybrać właściwe. 
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Lp. Wymogi formalne  TAK NIE ND 

12. 
Zmiana zapisów wniosku wynikała z uzupełnienia brakującego 
załącznika (wypełnić w przypadku uzupełnienia braków formalnych 
oraz jeśli dotyczy). 

   

 TAK NIE ND 

Wniosek spełnia wymogi formalne    

 

DECYZJA2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sporządzone przez:                                                                                                                                                
Imię i nazwisko:                                                                                                                                                       

Komórka organizacyjna:                                                                                                                                        

Data:                                                                                                                                                                          

Podpis: 

 

 

                                                           
2 Wniosek spełnia wymogi formalne/wniosek nie spełnia wymogów formalnych/Wniosek wymaga poprawy w zakresie 
braków formalnych oraz oczywistych omyłek . 


