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Informacja ws. rozpoczęcia procedury oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru 

wniosków w konkursie dla Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR 

(RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17). 

 

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach przedmiotowego konkursu podlegają obecnie 

weryfikacji wymogów formalnych na podstawie art. 43 ust 1 i 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 2017 r., poz. 1475).  

 

Proces oceny formalnej rozpocznie się po zakończeniu weryfikacji wymogów formalnych dla 

wszystkich projektów złożonych w ramach przedmiotowego konkursu. 

 

Zgodnie z §31 Regulaminu konkursu, do katalogu oczywistych omyłek lub braków w zakresie 

warunków formalnych w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu należą w szczególności: 

 braki w zakresie uzupełnienia wymaganych pól wniosku, w tym w zakresie wymaganych 

załączników, 

 brak lub niepoprawność podpisu elektronicznego wniosku o dofinansowanie, 

 wypełnienie wniosku w języku innym niż polski, 

 niedostarczenie Analizy finansowej i ekonomicznej – w wersji Excel (dopuszczalne jest 

przedstawienie załącznika w wersji np. Calc LibreOffice) – zgodnej z załącznikiem nr 4 

pn. Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej 

dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), 

albo w odniesieniu do projektów dużych i hybrydowych, niezastosowanie Wytycznych ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 

projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych 

na lata 2014-2020. 

 

W przypadku stwierdzenia braków w zakresie wymogów formalnych IZ skieruje do Wnioskodawcy 

wezwanie do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni 

kalendarzowych i nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie 

dokona w wyznaczonym terminie wymaganych uzupełnień, wniosek o dofinansowanie projektu 

pozostaje bez rozpatrzenia. 
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