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Działanie 2.1 PO IR
WARUNKI FORMALNE

Kompletność wniosku i
załączników

Właściwa forma wniosku

W przypadku braków w zakresie warunków
formalnych dot. kompletności i formy wniosku
wezwanie do uzupełnienia/poprawy wniosku

Termin złożenia wniosku o
dofinansowanie

Niewypełnienie wniosku w
co najmniej dwóch trzecich
wymaganych pól

Oczywista omyłka we wniosku poprawiana jest
z urzędu, a Wnioskodawca poinformowany jest
o tym w piśmie o spełnieniu warunków
formalnych
2

Działanie 2.1 PO IR
Kompletność wniosku i
załączników
•Wszystkie pola wniosku
wymagane
Instrukcją
wypełniania wniosku o dof.
zostały wypełnione
•Wniosek zawiera wszystkie
wymagane
załączniki
sporządzone na właściwym
wzorze, kompletne i czytelne
•Dołączono
do
wniosku
podpisane
przez
osoby
upoważnione
do
reprezentacji Wnioskodawcy
– Oświadczenie o zgodności
elektronicznej wersji wniosku
i załączników ze stanem
faktycznym i prawnym oraz
Upoważnienie dla Banku do
przekazania
informacji
objętych tajemnicą bankową

Właściwa forma wniosku

• Wniosek przygotowano
na
właściwym
formularzu,
obowiązującym
dla
danego konkursu

Termin złożenia wniosku o
dofinansowanie

• Data złożenia wniosku
mieści się w terminie
określonym w ogłoszeniu
o naborze

• Właściwy format wersji
elektronicznej wniosku
• Liczy się data nadania
albo data widniejąca na
pieczęci
wpływu
do
Kancelarii
Ogólnej
Ministerstwa Inwestycji i
Rozwoju

małopolskie
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Najczęściej popełniane błędy w zakresie warunków formalnych
Brak na nośniku elektronicznym wszystkich załączników

Brak Oświadczenia o zgodności elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników
ze stanem faktycznym i prawnym w wersji papierowej (wyłącznie pdf na nośniku
elektronicznym)
Brak Zakresu rzeczowo-finansowego w formacie .xls, .xlsm albo niewypełnienie zgodnie
z Instrukcją

Brak podpisu osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie
z dokumentem rejestrowym
Brak kopii załączników potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną
do reprezentacji Wnioskodawcy/pełnomocnika
Wersja pdf będąca skanem podpisanego wniosku o dofinansowanie jest wersją w trybie
rejestruj zmiany oraz opatrzona jest komentarzami
Niewypełnienie wszystkich pól wniosku o dofinansowanie
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Wniosek złożony po
terminie określonym w
ogłoszeniu o naborze
Nieuzupełnienie lub niepoprawienie
wniosku we wskazanym w piśmie
terminie lub zakresie
Wprowadzone do wniosku
poprawki wykraczają poza zakres
określony w piśmie
Niewypełnienie wniosku
w co najmniej dwóch
trzecich wymaganych pól

Pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia
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Błędy mające wpływ na ocenę wniosku



Niepoprawne przedstawienie wskaźników realizacji projektu



Niepoprawne wyliczenia arytmetyczne w całej dokumentacji



W Harmonogramie płatności kwota dofinansowania i
niepomniejszone o zryczałtowaną procentową stawkę dochodu



Niespójność danych w całej dokumentacji aplikacyjnej np. fiszki projektu z Harmonogram
płatności

wydatki

kwalifikowane
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Nowe pola we wniosku o dofinansowanie
VII. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UNII EUROPEJSKIEJ
Wpływ projektu na realizację zasady równości szans
387.
 NEUTRALNY
kobiet i mężczyzn
 POZYTYWNY
388.Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn:

VI. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU
375.
376.
377.
Wskaźnik projektu na realizację zasady
równości szans kobiet i mężczyzn (należy
podać nazwę wskaźnika) : „…….”
Uzasadnienie dla doboru wskaźnika rezultatu, (metodologia, sposób obliczenia oraz uzasadnienie i weryfikacja wartości docelowych dla

wskaźnika rezultatu. Należy wskazać również nazwę dokumentu źródłowego dostępnego u przedsiębiorcy na podstawie, którego wnioskodawca
przedstawił wartość bazową wskaźnika)
371.
3
373.
Wskaźnik obrazujący spełnienie standardu
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architektonicznego stanowiącego załącznik nr
.
2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach Funduszy Unijnych na lata 20142020 (należy podać nazwę wskaźnika)
Uzasadnienie dla doboru wskaźnika rezultatu, (metodologia, sposób obliczenia oraz uzasadnienie i weryfikacja wartości docelowych dla

wskaźnika rezultatu. Należy wskazać również nazwę dokumentu źródłowego dostępnego u przedsiębiorcy na podstawie, którego wnioskodawca
przedstawił wartość bazową wskaźnika)
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Dziękuję za uwagę
TELEFONY w MIIR dla 2.1 POIR:
Sekr. 22/273 81 01
Nabór i ocena: Aneta Szczepkowska
Z-ca Dyrektora: Patrycja Zeszutek
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