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WYMOGI FORMALNE I KRYTERIA OCENY FORMALNEJ DLA 
WSZYSTKICH DZIAŁAŃ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH  

1-7 RPOWŚ 2014-2020 
 

1. Wymogi formalne 
Niespełnienie wymogów formalnych prowadzi do wezwania wnioskodawcy do 
uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, a w konsekwencji – niedopuszczenia 
projektu do oceny, zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawca ma 
możliwość uzupełnienia/poprawy oczywistych omyłek, które jednak nie mogą 
prowadzić do istotnych modyfikacji treści wniosku.  
 

Lp. KRYTERIUM ŹRÓDŁO INFORMACJI MOŻLIWA 
ODPOWIEDŹ 

DEFINICJA 

1 Wniosek 
(bez załączników) 
złożony na piśmie  

(2 oryginały)  

Wniosek o dofinansowanie 
 
 

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli wniosek nie został złożony 

w wymaganej liczbie egzemplarzy 
w oryginale, istnieje możliwość 

dostarczenia brakującego 
egzemplarza wniosku 

 
 

 
 
 

2. Kryteria formalne 

 

Lp. KRYTERIUM ŹRÓDŁO INFORMACJI MOŻLIWA 
ODPOWIEDŹ 

DEFINICJA 

1 Wniosek  
(bez załączników) 

wypełniony i przesłany w 
systemie e – Generator  

2014-2020  

e-Generator 2014-2020 TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Wniosek złożony w formie 

papierowej a nie przesłany w 
systemie e-Generator 2014-2020, 

wniosek zostaje odrzucony na 
etapie oceny formalnej - CZĘŚĆ A 

Karty oceny formalnej 
 

2 Wniosek (bez 
załączników) złożony na 

piśmie (2 oryginały) 
tożsamy z wersją 

elektroniczną 

Wniosek o 
dofinansowanie,  

e-Generator 2014-2020 
(suma kontrolna) 

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli wniosek  w wersji 

papierowej  nie jest tożsamy z 
wersją elektroniczną (różna suma 

kontrolna),  wniosek zostaje 
odrzucony na etapie oceny 

formalnej - CZĘŚĆ A Karty oceny 
formalnej 
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3 Wniosek złożony w 
odpowiedzi na właściwe 
ogłoszenie konkursowe 

Wniosek o 
dofinansowanie* 

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli wniosek dotyczy innego 

działania, niż to, na które 
ogłoszono konkurs, wniosek 
zostaje odrzucony na etapie 

oceny formalnej -  CZĘŚĆ A Karty 
oceny formalnej  

4 Wniosek złożony w 
terminie określonym w 

konkursie 

Pieczęć wpływu TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli wniosek wpłynął po 

terminie lub przed terminem 
określonym w ogłoszeniu, 

wniosek zostaje odrzucony na 
etapie oceny formalnej – CZĘŚĆ A 

Karty oceny formalnej  
5 Wniosek złożony do 

właściwej instytucji  
Pieczęć wpływu  TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu. 

Jeżeli wniosek został złożony w 
innym miejscu niż wskazane w 

ogłoszeniu konkursowym, 
wniosek zostaje odrzucony na 

etapie oceny formalnej - CZĘŚĆ A 
Karty oceny formalnej  

6 Wnioskodawca/partnerzy 
uprawniony/uprawnieni 
jest/są do składania 
wniosku/otrzymania 
wsparcia 

Wniosek o 
dofinansowanie, 

dokumenty rejestrowe 
wnioskodawcy 

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli wnioskodawca/partner nie 

jest uprawniony do wsparcia, 
wniosek zostaje odrzucony na 

etapie oceny formalnej – CZĘŚĆ A 
Karty oceny formalnej  

7 Wnioskodawca 
/partnerzy nie podlegają 
wykluczeniu z ubiegania 
się o dofinansowanie na 

podstawie: 
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 
- 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. z 
2014 r. poz. 1417). 

 

Wniosek o 
dofinansowanie, 

oświadczenie 
wnioskodawcy 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli wnioskodawca/partnerzy 
podlegają wykluczeniu, wniosek 

zostaje odrzucony na etapie 
oceny formalnej - CZĘŚĆ A Karty 

oceny formalnej  
 

Kryterium nie stosuje się do 
podmiotów wymienionych w art. 
207 ust 7  ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 

 

8 Wnioskodawca 
/partnerzy  
nie jest/są 

przedsiębiorstwem 
znajdującym się w trudnej 

Wniosek o 
dofinansowanie, 

oświadczenie 
wnioskodawcy 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY  

Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli wnioskodawca/partnerzy 
znajdują się w trudnej sytuacji  

w rozumieniu art.2 ust18 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
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sytuacji w rozumieniu 
art.2 ust18 

Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/14  

651/14, wniosek zostaje 
odrzucony na etapie oceny 

formalnej - CZĘŚĆ A Karty oceny 
formalnej 

 
9 Projekt nie dotyczy 

działalności gospodarczej 
wykluczonej  ze 

wsparcia? 
 

Wniosek o 
dofinansowanie 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY  

Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli we wniosku wpisano kod 

PKD/EKD, który podlega 
wykluczeniu, wniosek zostaje 

odrzucony na etapie oceny 
formalnej - CZĘŚĆ A Karty oceny 

formalnej 
 

10 Czy projekt nie jest 
zakończony lub w pełnie 

zrealizowany w 
rozumieniu art.65 ust. 6 

Rozporządzenia ogólnego 
1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 roku? 

Wniosek o 
dofinansowanie  

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli projekt jest zakończony w 

rozumieniu art.65 ust.6 
Rozporządzenia ogólnego 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 roku,  wniosek zostaje 
odrzucony na etapie oceny 

formalnej - CZĘŚĆ A Karty oceny 
formalnej 

11 Czy projekt nie ma 
negatywnego wpływu na 
zasady horyzontalne UE? 

Wniosek o 
dofinansowanie  

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu.  
Jeżeli projekt wpływa negatywnie 

na którąkolwiek z zasad 
horyzontalnych UE, wniosek 
zostaje odrzucony na etapie 

oceny formalnej - CZĘŚĆ A Karty 
oceny formalnej 

 

12 Czy we wniosku 
zadeklarowano 

zachowanie trwałości 
projektu zgodnie z 

dokumentami 
programowymi 

Wniosek o 
dofinansowanie 

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu, 
Jeżeli beneficjent nie 

zadeklarował zachowania 
trwałości projektu, wniosek 
zostaje odrzucony na etapie 

oceny formalnej - CZĘŚĆ A Karty 
oceny formalnej 

 
13 Miejsce realizacji projektu  

zgodne z wymogami 
programu. 

 
 
 

 
 

Wniosek o 
dofinansowanie 

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu.  
Jeżeli beneficjent wskazał 

niewłaściwe miejsce realizacji 
inwestycji, (np. w przypadku 

konkursów dedykowanych dla 
Obszarów Strategicznej 

Interwencji (OSI)),  wniosek 
zostaje odrzucony na etapie 

oceny formalnej - CZĘŚĆ A Karty 
oceny formalnej 

14 Właściwa wartość 
całkowita projektu, 

kosztów kwalifikowanych 
i dofinansowania  

Wniosek o 
dofinansowanie 

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli we wniosku o 

dofinansowanie wartość 
całkowita,  łączne koszty 
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kwalifikowalne lub 
dofinansowanie projektu nie są 
zgodne z przyjętymi limitami, 
wniosek zostaje odrzucony na 

etapie oceny formalnej - CZĘŚĆ A 
Karty oceny formalnej 

 
15 Właściwy okres realizacji 

projektu i 
kwalifikowalności 

wydatków. 

Wniosek o 
dofinansowanie 

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu.   
Jeżeli we wniosku okres realizacji 
i kwalifikowalności wydatków nie 

są zgodne z zasadami, wniosek 
zostaje odrzucony na etapie 

oceny formalnej - CZĘŚĆ A Karty 
oceny formalnej 

16 Wniosek zgodny z typami 
projektów 

przewidzianymi dla 
danego działania 

Wniosek o 
dofinansowanie  

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu.   
Jeżeli wniosek nie jest zgodny z 

typami projektów 
przewidzianymi dla danego 
działania, wniosek zostaje 
odrzucony na etapie oceny 

formalnej - CZĘŚĆ A Karty oceny 
formalnej 

17  
Zgodność kategorii 

wydatków z 
dokumentami 

programowymi 

Wniosek o 
dofinansowanie 

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu.  
Jeżeli we wniosku wykazano 

kategorie wydatków 
kwalifikowanych niezgodne z 
dokumentami programowymi 

i/lub wartość wydatku jest 
niezgodna z przyjętymi limitami 

wniosek podlega możliwości 
jednorazowej poprawy  – CZĘŚĆ 

B Karty oceny formalnej 
18 Poprawność wskaźników 

oraz spójność z opisem 
projektu 

Wniosek o 
dofinansowanie 

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli wskaźniki zostały podane 

nieprawidłowo (np. wartości 
wskaźników są niespójne z 
opisem i/lub niewykazano 
wszystkich adekwatnych 

wskaźników), wniosek podlega 
możliwości jednorazowej 

poprawy  – CZĘŚĆ B Karty oceny 
formalnej 

19  
Poprawność wypełnienia 

i spójność wniosku 

Wniosek o 
dofinansowanie 

TAK/NIE Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli wniosek wypełniono 

niepoprawnie (np. nie 
uwzględniono wszystkich 

wymaganych informacji) i/lub 
podane w różnych częściach 

wniosku informacje są ze sobą 
niespójne, wniosek podlega 

możliwości jednorazowej 
poprawy  – CZĘŚĆ B Karty oceny 

formalnej 
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20 Czy w przypadku 
występowania pomocy 
publicznej maksymalna 
intensywność pomocy 

została ustalona 
prawidłowo? 

Wniosek o 
dofinansowanie 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli w projekcie błędnie 

określono intensywność pomocy 
(niezgodnie z rozporządzeniem),   

wniosek podlega możliwości 
jednorazowej poprawy  – CZĘŚĆ 

B Karty oceny formalnej 
21 Kompletność wniosku o 

załączniki zgodnie z 
regulaminem konkursu 

Wniosek o 
dofinansowanie 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Jeżeli nie dostarczono wszystkich 

wymaganych załączników,  
wniosek podlega możliwości 

jednorazowej poprawy – CZĘŚĆ B 
Karty oceny formalnej 

 

*Każdorazowo jeżeli jest mowa o wniosku uznaje się wniosek o dofinansowanie 

wraz z załącznikami. 

 

 


