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Załącznik nr 9  
do Regulaminu naboru nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-026/18  
 
 
 

KARTA OCENY FORMALNEJ 

 
pierwszej wersji wniosku/  

wniosku skorygowanego (po poprawie/uzupełnieniu)1
 

 

 NUMER WNIOSKU    

 
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU / DATA ZŁOŻENIA 
WNIOSKU SKORYGOWANEGO

1
 

  
 

 NAZWA WNIOSKODAWCY    

 TYTUŁ PROJEKTU    

 SUMA KONTROLNA WNIOSKU    

 OCENIAJĄCY    

 DATA OCENY   

 
 
 
 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić. 

Czy do wniosku zostały 
wprowadzone nieuprawnione 

zmiany? 

NIE – należy ocenić wniosek TAK – wniosek podlega odrzuceniu 
NIE DOTYCZY – pierwsza wersja 

wniosku 

☐ ☐ ☐ 
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OBLIGATORYJNE KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM TAK NIE 

DO 
UZUPEŁNIE

NIA  / 
POPRAWY 

NIE 
DOTYCZY 

UWAGI / UZASADNIENIE 

Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. 

1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) 

znajdują się w katalogu typów Beneficjentów 
w SzOOP w wersji aktualnej na dzień 
zatwierdzenia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 dla 
danego działania / poddziałania / typu projektu. 

☐ ☐ ☐   

2. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie 

podlegają wykluczeniu z ubiegania się 
o dofinansowanie, tj. w odniesieniu do 
Wnioskodawcy i Partnerów nie zachodzą 
przesłanki określone w: 
 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. 
z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) 

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 769), 

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 
października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 
703). 
 

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie 
przedstawione przez Wnioskodawcę. 

☐ ☐ ☐   
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3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet 

projektu uwzględnia wydatki partnera) posiadają 
łącznie roczny obrót równy lub wyższy od 
rocznych wydatków w projekcie. W przypadku, 
gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok 
kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość 
obrotu odnieść do roku realizacji projektu, 
w którym wartość planowanych wydatków jest 
najwyższa. 

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie 
przedstawione przez Wnioskodawcę. 

☐ ☐ ☐   

4. Wyboru partnera dokonano zgodnie 

z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (jeśli dotyczy).  

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie 
przedstawione przez Wnioskodawcę. 

☐ ☐ ☐ ☐  

Kwalifikowalność projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

2. 

1. Projekt wpisuje się w typy projektów wskazane 

dla danego działania / poddziałania, zgodnie z 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 
kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 
na lata 2014-2020. 

☐ ☐ ☐   

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę oddział czy inną formę 
działalności) na terenie województwa 
małopolskiego z możliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewnia uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie 
przedstawione przez Wnioskodawcę. 

 

☐ ☐ ☐   
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3. Projekt jest ujęty wykazie projektów 

zidentyfikowanych w ramach trybu 
pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do 
SzOOP w wersji aktualnej na dzień wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

☐ ☐ ☐   

4.Występuje zgodność z zasadniczymi 

elementami zidentyfikowanego projektu. 

Ocena odbywa się w oparciu o kartę projektu.  

 

☐ ☐ ☐   

5. Projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 

i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. 
tj. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 
 

 projekt nie został zakończony 
w rozumieniu art. 65 ust. 6, 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed 
dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie, albo że realizując 
projekt przed dniem złożenia wniosku, 
przestrzegał obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących danej operacji (art. 
125 ust. 3 lit. e), 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć 
będących częścią operacji, które zostały 
objęte lub powinny były zostać objęte 
procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 
71 (trwałość operacji) w następstwie 
przeniesienia działalności produkcyjnej 
poza obszar objęty programem. 

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenia 
przedstawione przez Wnioskodawcę. 

☐ ☐ ☐   

6. Projekt (lub jego część) nie otrzymał 

dofinansowania z innych środków.  

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie 

☐ ☐ ☐   
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przedstawione przez Wnioskodawcę. 

7. Ggrupa docelowa jest zgodna z zapisami 

SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia 

kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM 

na lata 2014-2020 oraz wytycznymi ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji 

aktualnej na dzień wystosowania wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

☐ ☐ ☐   

Czy wniosek spełnia wszystkie obligatoryjne kryteria 
formalne ? 

TAK  
wniosek może zostać 

przekazany do oceny formalnej 

NIE, ale wniosek kierowany jest 
do uzupełnienia/ poprawy  

NIE – odrzucić wniosek 
 

☐ ☐ ☐ 

 

 

OCENA ☐ Projekt poprawny ☐ Projekt do poprawy / uzupełnienia ☐ Projekt odrzucony 
Data oceny 

………………………. 

 

 

OCENIAJĄCY (imię i nazwisko)         ………………………….………………………….. 
                                   (podpis) 


