Załącznik nr III.1.7

Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie
w zakresie spełnienia warunków formalnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020
Nr ewidencyjny wniosku
Numer naboru
Tytuł projektu
Nazwa Wnioskodawcy

Wyszczególnienie

Lp.

TAK

NIE

Uwagi

Czy wersja papierowa oraz wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie zostały złożone w terminie i w miejscu
określonym w Regulaminie konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku pozakonkursowego?*
* W przypadku gdy warunek formalny nie został spełniony, wniosek o dofinansowanie nie podlega dalszej weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych
1.

Wyszczególnienie

Lp.
1.

Czy suma kontrolna wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej jest
zgodna z wersją elektroniczną przesłaną za pomocą aplikacji GWA2014?

2.

Czy wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami złożono
w 2 jednakowych egzemplarzach ORYGINAŁ i KOPIA?

3.
4.

5.

1

TAK

NIE

N/D

Uwagi

Uwagi
po uzupełnieniach1

Czy w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest JST na ostatniej stronie wniosku
umieszczono kontrasygnatę skarbnika (pieczęć i podpis)? (jeśli dotyczy)
Czy wersja papierowa wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu/studium
wykonalności/dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji są
zgodne z wersją elektroniczną?
Czy złożona dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie niezbędne
załączniki, o których mowa w Regulaminie konkursu/Wezwaniu do złożenia
wniosku pozakonkursowego?

Jeżeli uzupełnienie jest wymagane.

1

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Czy wniosek o dofinansowanie oraz załączniki są podpisane/parafowane
zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie konkursu/Wezwaniu do
złożenia wniosku pozakonkursowego oraz przez prawnie upoważnioną/-ne do
reprezentacji Wnioskodawcy osobę/osoby?2
Czy załączniki są opatrzone datą ich sporządzenia/wydania oraz pieczątką z
klauzulą ostateczności (jeśli dotyczy)?
Czy załączniki sporządzone na formularzach, których wzory udostępniła IZ,
zostały sporządzone na aktualnych wzorach i są kompletne?
Czy wniosek o dofinansowanie oraz załączniki zostały sporządzone w języku
polskim?
Czy kopie składanych dokumentów są potwierdzone „za zgodność z
oryginałem” zgodnie z Regulaminem konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku
pozakonkursowego?
Czy we wniosku o dofinansowanie oraz w załącznikach nie stwierdzono innych
braków formalnych lub oczywistych omyłek?
Czy IZ RPOWP dokonała poprawy oczywistej omyłki z urzędu?

Wynik weryfikacji warunków formalnych:
I.

Czy wniosek spełnia warunki formalne?
□ TAK – może zostać skierowany do oceny formalno-merytorycznej
□ NIE – wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia3
□ NIE – wymaga uzupełnienia przez Wnioskodawcę4

Imię i nazwisko osoby weryfikującej
II.

Data i czytelny podpis

Ponowna weryfikacja (po uzupełnieniu braków formalnych):

1. Czy wniosek wpłynął w terminie wskazanym w piśmie?
□ TAK
□ NIE – wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia

Weryfikacja odbywa się na podstawie: dostępnych rejestrów publicznych, uchwał powołujących na stanowiska osób reprezentujących podmiot lub innych dokumentów potwierdzających
powołanie danych osób na zajmowane stanowiska, potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa.
3 Zgodnie z art. 43 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
4 Po wpłynięciu uzupełnień należy dokonać ponownej weryfikacji warunków formalnych i wypełnić punkt II.
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2

2. Czy wniosek został prawidłowo uzupełniony5?
□ TAK – może zostać skierowany do oceny formalno-merytorycznej
□ NIE – wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia

Imię i nazwisko osoby weryfikującej

Data i czytelny podpis

Tzn. czy został uzupełniony zgodnie z uwagami w piśmie, a w przypadku wprowadzenia innych zmian czy poinformowano o nich w piśmie przewodnim (opisano zakres
wprowadzonych zmian i powody ich dokonania).
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