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Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS                               

w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów formalnych. 

 

KRYTERIA FORMALNE  

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

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

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

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

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

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

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

 

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 
Charakter 
kryterium 

Uwagi 

1. Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku.   Bezwzględny  

2. 
Roczny obrót Wnioskodawcy  i/lub Partnera   
(o ile budżet projektu uwzględnia wydatki Partnera) 
jest równy lub wyższy od wydatków w projekcie. 

  Bezwzględny  

3. 
Typ projektu możliwy do realizacji w ramach działania 
/ poddziałania, zakresu konkursu/ wykazu projektów 
zidentyfikowanych (stanowiącego załącznik do SZOOP) 

  Bezwzględny  

4. 
Wniosek wypełniony poprawnie, zgodnie  
z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-
2020. 

  Bezwzględny  

5. 

Wniosek spełnia warunki finansowe (m. in. wartość 
kwotowa, wysokość procentowa wnioskowanego 
dofinansowania; całkowita wartość projektu, koszty 
pośrednie, kwoty ryczałtowe). 

  Bezwzględny  

6. 
Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki 
horyzontalne. 

  Bezwzględny  

7. 
Wnioskodawca określił wartość docelową większą od 
zera przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie. 

  Bezwzględny  

8. 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie 

podlegają wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie na podstawie: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, 

- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.   

o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

  Bezwzględny  
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- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

 TAK NIE 

Projekt spełnia kryteria formalne    

 

DECYZJA1:  ........................................................................................................................................................  

Sporządzone przez:                                                                                                                                                 
Imię i nazwisko:        
                                                                                                                                                
Komórka organizacyjna:                                                                                                                                        

Data:                                                                                                                                                                          

Podpis: 

 

                                                           
1 Projekt skierowany do dalszej oceny, odrzucenie projektu z przyczyn formalnych. 


