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Karta oceny formalnej  

wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  

RPO WiM 2014-2020 
 

 

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie 

NUMER WNIOSKU W LSI MAKS 2: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

NUMER KONKURSU: RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/16 

NAZWA WNIOSKODAWCY: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TYTUŁ PROJEKTU: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

OCENIAJĄCY: ........................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 

Część A 

KRYTERIA FORMALNE TAK NIE  
NIE 

DOTYCZY 
UWAGI 

1. 

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 

RPO WiM 2014-2020 jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się  

o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPO 

WiM 2014-2020. 

   

 

2. 
Wnioskodawca składa dopuszczalną w Regulaminie konkursu liczbę 

wniosków o dofinansowanie projektu (o ile dotyczy).    
 

3. 

Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 

równowartości kwoty 100 000 EUR1 wkładu publicznego2 są rozliczane 

uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

   

 

4. 

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu  

z  możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na 

podstawie odrębnych przepisów. 
   

 

5. 
W przypadku projektu partnerskiego wniosek spełnia wymogi dotyczące 

utworzenia partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

   
 

                                                           
1Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia 
konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu  pozakonkursowego w przypadku projektów 
pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en     
2 Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en


spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1146 z późn. zm.). 

6. 
Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale  

1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2023 roku.    
 

7. Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełniono w języku polskim.    
 

Część B 

KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 
(weryfikowane na etapie oceny formalnej) 

TAK NIE  NIE DOTYCZY UWAGI 

1. Okres realizacji nie krótszy niż 36 miesięcy.    
 

2. 

Dofinansowanie otrzyma 1 projekt obejmujący 
wsparciem co najmniej 70% szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe z województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

   

 

3. 

Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury 
(w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach 
edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeśli zostanie 
zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. 

   

 

4. 

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 
biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, 
oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie 
województwa warmińsko – mazurskiego. 

   

 

5. 

Projekt wykorzystuje zasoby oraz wypracowane 
rezultaty i rozwiązania Projektu systemowego 
Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej 
 i Ustawicznej, pt. ,,Opracowanie modelu poradnictwa 
zawodowego oraz internetowego systemu informacji 
edukacyjno-zawodowej” i/lub rozwiązania 
Wojewódzkiego Programu Zewnętrznego Wsparcia Szkół 

   

 



w Zakresie Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.   

 

Część C 

WYNIK OCENY FORMALNEJ 

Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne oraz kryteria specyficzne obligatoryjne weryfikowane na etapie oceny formalnej i może zostać skierowany do oceny 
merytorycznej? 

□ TAK □ NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK 

Czy wniosek spełniający wszystkie kryteria formalne zawiera inne braki formalne lub oczywiste omyłki nieprowadzące do istotnej modyfikacji wniosku? 

□ TAK – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY/UZUPEŁNIENIA3 □ NIE  □ NIE DOTYCZY –  NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW 

UZASADNIENIE  
(w przypadku odrzucenia wniosku należy uzasadnić natomiast w przypadku skierowania wniosku do poprawy/uzupełnienia należy wskazać zakres poprawy/uzupełnienia) 
 
 
 
 

 

Sporządzone przez:     

…………………………………………………….     

                                                       (data i podpis)                           
  

 

                                                           
3 Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji  programów  w  zakresie  polityki  spójności  finansowanych  w  perspektywie finansowej 2014–2020  
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1146), zwanej dalej ustawą, uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej 
modyfikacji. 


