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Czy wniosek posiada braki formalne lub oczywiste omyłki niedostrzeżone na etapie weryfikacji wstępnej? 

 TAK– SKIEROWAĆ WNIOSEK DO WERYFIKACJI WSTĘPNEJ   
 

 NIE  
 

A. KRYTERIA FORMALNE  TAK NIE
1
 

NIE 

DOTYCZY 

Uzasadnienie  

oceny spełniania 

kryterium
∗
 

 

1. 

Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020. 

    

2. Wniosek wypełniono w języku polskim.     

3. Wniosek złożono we właściwej wersji generatora wniosków aplikacyjnych wskazanej w regulaminie konkursu.     

4. Okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu.     

5. 

Projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego2 są 

rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, a projekty o wartości przekraczającej 100 000 EUR wkładu publicznego3  - na podstawie rzeczywiście 

poniesionych wydatków. 

    

6. Udział wkładu własnego jest zgodny z regulaminem konkursu.     

7. 

Poziom  kosztów  pośrednich  rozliczanych  ryczałtem  jest  zgodny  z  Wytycznymi  w  zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

    

                                                           
1 W przypadku projektów konkursowych spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów formalnych są odrzucane na etapie oceny formalnej. 
∗ Wypełnić w przypadku negatywnej oceny kryterium 
2 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia  konkursu. 
3 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia  konkursu. 



8. 

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,  

w tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

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

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1417). 

    

9. 

Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz 

ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się  

o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPOWP. 

    

10. 

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące: 

1) wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy) oraz 

2) braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP, 

pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo. 

    

11. 

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi4 (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie, posiadają łączny obrót 

za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od 

łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie5. 

    

 

                                                           
4 W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na 

realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora 
finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych (lider) oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są 
tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót 
należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/ partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. 

5 W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. 



B. KRYTERIA DOPUSZCZAJ ĄCE SZCZEGÓLNE6  TAK NIE
7
 

NIE 

DOTYCZY 

Uzasadnienie  

oceny spełniania 

kryterium
∗∗∗∗ 

 (dotyczy typu projektu nr 1)  

1. 
W ramach projektu tworzone będą miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych 
i/lub opiekunów dziennych.     

2. 
Projekt poprzedzony został analizą sytuacji demograficznej, z której wynika, iż liczba nowoutworzonych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 odpowiada zapotrzebowaniu na obszarze realizacji projektu.     

3. 

Projekt zakłada, że osoby, które otrzymały wsparcie w postaci zapewnienia miejsca opieki na dzieckiem do lat 3, 
podejmą zatrudnienie lub będą poszukiwały pracy lub powrócą na rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem/wychowaniem dziecka. 

   
 

4. 
Projektodawca zapewni, iż utworzone miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będą funkcjonowały co najmniej 2 
lata po zakończeniu realizacji projektu.     

5. Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące.     

6. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.     

 (dotyczy typu projektu nr 2)  

1. 
Projekt zakłada, że osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 objęte wsparciem w projekcie podejmą zatrudnienie 
lub będą poszukiwały pracy lub powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.     

2. 

Wsparcie pracodawców (w tym przedsiębiorców) w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego  
z prywatnym w części dotyczącej realizacji grantów na stanowisko w formie telepracy oraz świadczeń aktywizacyjnych 
na zatrudnienie realizowane na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
i kierowane wyłącznie do osób pozostających bez zatrudnienia pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. 

   
 

3. 

Grupę docelową projektu stanowią zarówno pracodawcy i/lub organizacje pracodawców, jak i osoby pełniące funkcje 
opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka i/lub 
osoby pozostające bez zatrudnienia). 

   
 

4. Okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące.     

5. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.     

 
 

                                                           
6 Kryteria dopuszczające szczególne będą określane zgodnie z ich brzmieniem przyjętym w uchwale Komitetu Monitorującego dla danego konkursu 
7 W przypadku projektów konkursowych spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów dopuszczających szczególnych są odrzucane na etapie 
oceny formalnej.  
∗ Wypełnić w przypadku negatywnej oceny kryterium 



WYNIK OCENY FORMALNEJ TAK NIE  Uwagi 

Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i wszystkie dopuszczające szczególne i może zostać przekazany do oceny 
merytorycznej? 

   

 
Sporządzone przez:  
Imię i nazwisko: 
Data: 
Podpis: 

 


